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PREFAŢĂ 

Primele două volume de predici au cuprins teme despre întruparea, persoana, lucrarea, jertfa, 
mântuirea urzită de Domnul nostru Isus Hristos.  L-am urmărit de la Betleem la Golgota şi până 
în cer, unde, ca Mare Preot, aplică meritele jertfei Sale, prin mijlocirea Sa în faţa Tatălui, în 
dreptul păcătoşilor care se pocăiesc, acceptând lucrarea Sa pentru ei.   

În cartea aceasta, predicile se axează pe învăţăturile rostite de Mântuitorul în cursul celor trei 
ani şi jumătate de lucrare mesianică, de la botezul primit de El în toamna anului 27, până în 
primăvara anului 31, când S-a jertfit pentru mântuirea noastră.  Aceste învăţături au fost 
prezentate sub formă de predici, instrucţiuni, conversaţii, răspunsuri la întrebări sincere sau 
provocatoare, comentarii în legătură cu evenimente, minuni, situaţii, dificultăţi, pericole.  Au 
provenit din tot felul de cauze şi necesităţi şi evangheliştii le-au aşternut în scris în cărţile lor.  
Aceste cărţi sunt de o importanţă formidabilă pentru salvarea păcătoşilor şi comori de lumină 
cerească inegalabilă. 

Aş zice că evangheliile constituie inima Sfintei Scripturi.  Dacă s-ar pierde totul, ceea ce nu este 
deloc de dorit, dar ar rămâne evangheliile, încă am fi binecuvântaţi din belşug.  Întrebarea pusă 
de Elihu în Iov 36,22, „cine ar putea să-i înveţe pe alţii ca El?”, s-a aplicat perfect la cel mai mare 
Învăţător pe care L-a cunoscut omenirea.  Matei notează că, după terminarea Predicii de pe 
Munte, „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).   

În această privinţă, Spiritul Profetic afirmă: „Isus îi întâlnea pe oameni pe terenul lor, ca unul 
care era familiarizat cu nedumeririle lor.  El făcea adevărul frumos, prezentându-l în modul cel 
mai direct şi mai simplu.  Limbajul Lui era curat, rafinat şi clar ca o apă curgătoare.  Vocea Sa era 
ca o muzică pentru cei ce ascultaseră vorbirile monotone ale rabinilor.  Însă, în timp ce 
învăţătura Sa era simplă, El vorbea ca unul care avea autoritate.  Această caracteristică Îl punea 
în contrast cu cele ale altora.  Rabinii vorbeau cu îndoială şi ezitare, ca şi cum Scripturile ar 
putea fi interpretate ca însemnând un lucru sau exact opusul.  Ascultătorii erau zilnic conduşi la 
tot mai mare nesiguranţă.  Însă Isus prezenta Scripturile ca având autoritate indiscutabilă.  
Oricare ar fi fost subiectul Lui, era prezentat cu putere, ca şi cum cuvintele Sale nu puteau fi 
puse la îndoială.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 253)  

Predica de pe Munte a rămas inegalabilă şi model absolut.  Cred că un mânuitor al Cuvântului ar 
putea predica toată viaţa lui numai pe baza unor extrase din această predică şi încă nu ar 
termina.  Atât este de profundă, de vastă, chiar inepuizabilă.  Zice sora White: „Predica de pe 
Munte este binecuvântarea Cerului către lume – o voce de la tronul lui Dumnezeu.  A fost dată 
omenirii ca să fie pentru ei legea datoriei şi lumina cerului, nădejdea şi mângâierea lor în 
descurajare, bucuria şi însufleţirea lor în toate dificultăţile şi situaţiile vieţii.  Aici, Prinţul 
predicatorilor, Învăţătorul Maestru, rosteşte cuvintele pe care Tatăl I le-a dat să le vorbească.”  
(Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina vii)      

Titlul acestei cărţi, aşa cum probabil aţi observat, provine din cuvintele rostite de Nicodim: 
„Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face 
semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el” (Ioan 3,2).  Nicodim punea 



învăţăturile lui Hristos în legătură cu lucrările Sale extraordinare şi era normal aşa.  Hristos nu 
poate fi despărţit de lucrările Sale, nu poate fi despărţit de învăţăturile Sale, iar lucrările şi 
învăţăturile Mântuitorului se confirmă reciproc.    

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

VORBEŞTE-MI DESPRE SALVATORUL!, Predici, volumul II 

ÎNVĂŢĂTORUL VENIT DE LA DUMNEZEU, Predici, volumul III 

PUTEREA RENĂSCĂTOARE A CUVÂNTULUI, Predici, volumul IV 

EXPLICITE ŞI IMPLICITE, Predici, volumul V 

PARADOXURI AMVONISTICE, Predici, volumul VI 

PERSPECTIVE PROVIDENŢIALE, Predici, volumul VII 

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 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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„ÎN SULUL CĂRŢII ESTE SCRIS DESPRE MINE”                                                                                                  

(01) Isus a propovăduit evanghelia 

 Care au fost oare primele cuvinte rostite de Domnul Isus Hristos ca Învăţător public, 
după ce a fost botezat de Ioan în râul Iordan?  Din câte ştim, solia Sa de bază era: „S-a 
împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape.  Pocăiţi-vă şi credeţi în 
evanghelie” (Marcu 1,15).  Mai ştim că, în sinagoga din Nazaret, „unde fusese crescut”, 
El a citit din cartea profetului Isaia, capitolul 61, primele versete: „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 . . .” şi aşa mai departe (vezi Luca 4,17-19, citatul 
este din versetul 18).  Ideea  de „evanghelie” este prezentă în textul lui Isaia redat în 
Septuaginta, şi anume    euaggelisasthai, care înseamnă „a evangheliza” sau a „vesti 
evanghelia”.   
 

 Combinând cele două texte, scrise de Marcu şi de Luca, respectiv, obţinem următorul 
conţinut:                                                                                                                                                          
 
- Duhul Sfânt L-a uns şi L-a condus pe Mântuitorul în lucrarea Sa.                                                            
 
- Misiunea Lui Hristos era să vestească evanghelia pentru toţi cei dornici să o audă – 
săracii.                     
 
- Această misiune începea odată cu „împlinirea vremii” profetice, care era, cu siguranţă, 
timpul revelat de îngerul Gabriel către Daniel cu privire la venirea lui Mesia, în Daniel 
9,24-27.                                                                                                               
 
- Această vestire a evangheliei este limitată în timp, datorită faptului că se apropie 
sfârşitul, când va fi instalată împărăţia lui Dumnezeu, deşi o altă formă a împărăţiei lui 
Dumnezeu, anume împărăţia harului, era prezentă, instalându-se în inimile oamenilor, 
potrivit cu cuvintele Domnului din Luca 17,21. 
 

 Nu ştim exact ce cuvinte a folosit Hristos în prima Sa predică, prima Sa exprimare, când a 
început să predice imediat după botez şi ispitire, nu ştim nici unde a predicat întâi, dar 
aceasta era solia Sa.  Înainte de episodul ştiut din sinagoga Nazaretului, ni se spune în 
Luca 4,14.15: „Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea şi I s-a dus vestea în tot 
ţinutul deprimprejur.  El îi învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi.”                        

(02) Misteriosul sul de carte 

 Există însă o preistorie a propovăduirii Sale şi acolo se află sămânţa evanghelizării făcute 
de El în cei trei ani şi jumătate de lucrare mesianică.  Cu circa 700 de ani înainte de 
vestita întrupare, profetul Isaia intercepta o veche ofertă a viitorului Mântuitor.  Cu mult 
înainte de căderea omului, cu mult înainte de crearea lui şi a pământului, a lumii 
noastre, cândva în veşnicie, s-a pus întrebarea: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru 



Noi?”  (Isa 6,8).  Era o întrebare ridicată în cercul Sfintei Treimi, aşa cum, acum circa 
6.000 şi ceva de ani, tot în acel cerc, s-a luat decizia: „Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră” (Gen 1,26).   
 

 S-a dat răspuns la întrebare; Cineva S-a oferit fără întârziere: „Iată-Mă, trimite-Mă!”  (Isa 
6,8).  Cine era Acela care a răspuns şi S-a oferit cu atâta generozitate?  Şi pentru ce fel 
de trimitere Se oferea? 
 

 La sfârşitul Bibliei, descoperim o scenă străveche, prebiblică: „Apoi, am văzut în mâna 
dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe 
dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.  Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas 
tare: ‚Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?’  Şi nu se găsea nimeni 
nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite 
în ea.  Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să 
se uite în ea.  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.’  Şi, la mijloc, 
între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în 
picioare un Miel.  Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul” (Apoc 5,1-6). 
 

 Să recapitulăm această scenă dezvăluită în profeţie şi notată de apostolul Ioan :                                                                                                                                                   
 
- pe scaunul de domnie şedea Dumnezeu-Tatăl;                                                                                                           
 
- El avea în mâna dreaptă o carte scrisă pe ambele părţi şi pecetluită cu şapte peceţi, 
deci sigilată, tainică, necunoscută;                                                                                                             
 
- un înger puternic a întrebat cine este vrednic să ia cartea şi să-i rupă peceţile;                                                                            
 
- un timp nu s-a dat niciun răspuns, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să facă lucrul 
acela;                                                                                                                                               
 
- datorită acelei imposibilităţi şi tăceri îndelungate, profetul Ioan a plâns mult;                                
 
- la un moment dat, i s-a comunicat ştirea fericită că S-a găsit Cineva vrednic să dezlege 
enigma: era Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David. 
 

 Ne rămâne să-L identificăm pe acest Biruitor unic, care a rezolvat problema critică a 
universului; acea problemă nu putea fi alta decât mântuirea din păcat, esenţa planului 
de mântuire.  Avem două posibilităţi pentru identificarea Lui:                                                           
 
(01) Chiar cuvintele lui Ioan; el a văzut în apropierea tronului divin „stând în picioare un 
Miel”, care „părea junghiat”.  Acel Miel nu putea fi decât Mântuitorul Isus Hristos, aşa 
cum arată cel puţin următoarele trei texte: „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).  „. . . 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).  „Şi toţi locuitorii pământului i se vor 
închina (fiarei care s-a ridicat din mare), toţi aceia al căror nume n-a fost scris în cartea 
vieţii Mielului, care a fost junghiat de la întemeierea lumii” (Apoc 13,8; ordinea 
cuvintelor este cea din originalul grecesc).                                                                                                                                    
 
(02) Mielul junghiat văzut de Ioan este numit în acelaşi text şi „Leul din seminţia lui Iuda, 
Rădăcina lui David”, aşa cum S-a recomandat Hristos Însuşi în Apocalipsa 22,16: „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.”     
 

 „Mântuitorul este prezentat înaintea lui Ioan prin simbolurile ‚Leului din seminţia lui 
Iuda’ şi al ‚unui Miel care părea junghiat’ (Apoc 5,5.6).  Aceste simboluri reprezintă 
unirea puterii nemărginite cu iubirea care se jertfeşte.  Leul din Iuda, atât de teribil 
pentru cei ce leapădă harul Său, va fi Mielul lui Dumnezeu pentru cei ascultători şi 
credincioşi.  Stâlpul de foc, care exprimă groază şi mânie pentru călcătorul legii lui 
Dumnezeu, este un semn de lumină, milă şi izbăvire pentru cei ce au ţinut poruncile 
Sale.  Braţul care are putere să-i lovească pe cei răzvrătiţi va avea putere să-i elibereze 
pe cei credincioşi.  Oricine este credincios va fi mântuit.”  (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, pagina 589)     
 

 Aşadar, în mâna Celui Atotputernic se afla cartea enigmatică privitoare la mântuirea 
păcătoşilor, chestiune ridicată în cadrul planului de mântuire cu mult înainte ca această 
mântuire să fie realmente necesară.  Hristos, Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui 
David, a fost soluţia problemei, în cartea aceea era scris despre El.  Prin altcineva nu s-ar 
fi putut realiza mântuirea omului.  Aşa a zis 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).   
 

 În timpul vieţii Sale pe pământ, ca Miel al lui Dumnezeu săvârşind mântuirea oamenilor, 
Hristos era conştient de faptul că în acel sul de carte era vorba despre El.  Cu circa 1.000 
de ani înainte de întruparea Cuvântului divin, psalmistul David a interceptat cuvintele 
Sale şi le-a aşternut în scris în Psalmul 40,6-8: „Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de 
mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.  
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.’” 
 

 De unde ştim că acesta este un text mesianic?  Nu este nevoie de niciun efort şi nu este 
vorba de nicio speculaţie, pentru că în Evrei 10,5-7 se spune: „De aceea, când intră în 
lume, El zice: ‚Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici 
arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.  Atunci am zis: ‚Iată-Mă (în sulul cărţii este scris 
despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’”   



 

 Scriitorul Epistolei către Evrei a citat textul din Septuaginta, unde este Psalmul 39, 
versetele 7-9.  El a scris „trup” în loc de „urechi”.  În Psalmul 40,6, apare „mi-ai străpuns 
urechile”, unde în Septuagina este „mi-ai pregătit (sau ‚perfecţionat’) urechile” (în 
traducerea engleză KJV este „opened”, adică „mi-ai deschis” urechile).  La cuvântul 
„trup” din Evrei 10,5, este folosit în greacă acelaşi verb ca în Psalmul 40,6, anume 
catertiso, care vine de la catartizo, „a pregăti, a completa”.  (The Analytical Greek 
Lexicon/Lexiconul analitic grecesc, Harper and Brothers, New York, paginile 225 şi 220)   
 

 Mântuitorului I s-a pregătit un trup, adică planul de mântuire prevedea întruparea Sa; 
dar şi ideea de deschidere a urechilor (pregătire, perfecţionare) este interesantă, pentru 
că Mântuitorul a fost oricând gata să facă voia Tatălui Său ceresc (vezi Ioan 6,38); în Isaia 
50,4.5, avem cuvintele aplicate la Hristos: „El Îmi trezeşte, în fiecare diminează, El Îmi 
trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.  Domnul Dumnezeu Mi-a deschis 
urechea.”                                                                                                                                                   

(03) „În sulul cărţii este scris despre Mine” 

 În atenţia noastră va sta acum cel mai mult propoziţia aceasta, care este prezentă în 
mod identic în Psalmul 40,7 şi în Evrei 10,7.  Prin această propoziţie, e tradusă declaraţia 
din greacă en chefalidi bibliou gegraptai peri emou.  Cuvântul chefalidi vine de la 
chefalis, iar acesta de la chefale, care înseamnă cap, ca în expresia „capul unghiului” 
(Fapte 4,11).  Chefalis înseamnă, în Noul Testament grecesc, „un sul, volum, parte a unei 
cărţi”.  (The Analytical Greek Lexicon/Lexiconul analitic grecesc, Harper and Brothers, 
New York, paginile 229 şi 230)    
 

 Prin urmare, care este sulul de carte în care era scris despre Hristos?  În ordine strict 
cronologică, în primul rând sulul de carte despre care se spune în Apocalipsa 5,1 că era 
în mâna Celui ce şedea pe scaunul de domnie.  Hristos este Personajul central al acelui 
sul, El este Executor, prin viaţa Sa, prin jertfa Sa şi prin mijlocirea Sa, al planului de 
mântuire: „Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, 
urzitorul unei mântuiri veşnice” (Evr 5,9).  De asemenea: „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).                                                                                                                           

(04) Cuvântul Întrupat şi Cuvântul scris 

 Planul de mântuire este însă reflectat în Sfânta Scriptură.  Această carte dumnezeiască 
este versiunea terestră a acelui sul din mâna Celui ce şedea pe scaunul de domnie.  Este 
vorba despre Domnul nostru Isus Hristos în Biblie?  Peste tot.  Dacă nu ar fi fost vorba 
despre El, această carte nu ar fi fost niciodată scrisă.  De altfel, se poate distinge un 
dublu cuvânt: Cuvântul Întrupat şi Cuvântul scris.   
 

 Iată ce ni se spune despre Cuvântul Întrupat:                                                                



 
- „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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
- „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am 
pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii . . .” (1 Ioan 1,1).                                                                                                                                      
 
- „Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge.  Numele Lui este: ‚Cuvântul lui Dumnezeu’” 
(Apoc 19,13).    
 

 A doua aplicare a numelui „Cuvântul lui Dumnezeu” este, aşa cum prea bine ştim şi cum 
am arătat, Sfânta Scriptură.  Iată texte despre Cuvântul scris:                                                                       
 
- „De aceea, mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în 
adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi, care credeţi” (1 Tes 2,13).    
 
- „. . . propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp” (2 Tim 4,2).                
 
- „. . . şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efes 6,17).                                                
 
- „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).                                                                                                                                                           

(05) Hristos prezent în Scripturi 

 Că Hristos este prezent pretutindeni în Sfintele Scripturi, Cuvântul viu în Cuvântul scris, 
este o axiomă, adică un adevăr atât de evident încât nu mai trebuie demonstrat.  Dar vă 
invit nu la o demonstraţie, ci la o delectare cu acest adevăr, o reîmprospătare a acestei 
cunoştinţe.   
 

 Lucrul acesta a fost recunoscut de Filip: „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).  A fost afirmat 
chiar de Hristos: „Căci, dacă l-aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a 
scris despre Mine” (Ioan 5,46).  El Se aştepta ca ucenicii Săi să ştie acest lucru: „Atunci, 
Isus le-a zis: ‚O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au 
spus proorocii!  Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?’  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 24,25-27).  Domnul Isus discuta aceste lucruri cu cei doi ucenici care 
mergeau către Emaus.  La fel a procedat şi cu cei unsprezece ucenici: „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).   
 

 Iată şi o declaraţie foarte importantă făcută de apostolul Petru în casa sutaşului 
Corneliu: „Toţi proorocii mărturisesc despre El că, oricine crede în El capătă, prin numele 
Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10,43). 
 

 Ce anume era scris în sulul (sau sulurile) Vechiului Testament cu privire la El?  Multe.  
Orice.  Tot.  Iată un extras: „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, citând din Isaia 
61,1.2).   
 

 Vechiul Testament vorbeşte despre El în:                                                                                                   
 
- Simboluri: jertfele, stânca, mana, şarpele de aramă etc.                                                                         
 
- Făgăduinţe: Geneza 3,15 etc., mereu, până când prima Sa venire a avut loc.                                     
 
- Profeţii:                                                                                                                                                     
 

A.  Naşterea Sa:                                                                                                                                          
- modul: din fecioară (Isa 7,14; Mat 1,22.23);                                                                                                                  
- locul: Betleemul din Iuda (Mica 5,2; Mat 2,4-6);                                                                                                                            
- timpul: când a fost uns cu Duhul Sfânt la botez, în toamna anului 27 al erei 
creştine, la sfârşitul a 69 din cele 70 de săptămâni (Dan 9,24-27), Isus era în 
vârstă de aproape 30 de ani, astfel că data naşterii Sale putea fi oarecum 
apreciată.                                                                                                                         
 
B.  Lucrarea Sa: în această privinţă, s-a scris foarte mult; să se citească, în acest 
scop, următoarele texte: Isaia 9,6.7; 11,1.2; 42,1-4; 61,1-3 şi multe altele.                               
 
C.  Sacrificiul Său mântuitor – iată numai câteva din aceste preziceri:                                                                                                                         
- vândut pentru 30 de arginţi, iar aceştia folosiţi apoi pentru a se cumpăra ţarina 
olarului (Zah 11,12.13; Mat 27,3-10);                                                                                                                   
- împărţirea hainelor Sale, chiar prin tragere la sorţi (Ps 22,18; Ioan 19,23.24);                                                                                                                                                   
- niciun os nu I-a fost sfărâmat (Ps 34,20; Ioan 19,31-37);                                                     
- străpungerea coastei Sale (Ps 22,16.17; Ioan 19,31-37);                                                           
- trupul Lui, pus în mormânt, nu a fost lăsat să putrezească (Ps 16,10; Fapte 2,25-
31);                                                                                                                                                       
- suferinţele, moartea, învierea, înălţarea – toate descrise pe larg în capitolul 53 
din Isaia şi împlinirile arătate în toate evangheliile;                                                                



- El era piatra lepădată de zidari, dar care a ajuns să fie pusă în capul unghiului 
clădirii (Ps 118,22; Mat 21,42; Fapte 4,11).            

 

 Noul Testament vorbeşte despre El în mod explicit pe toate paginile lui şi anume:                           
 
(01) Arată împlinirea profeţiilor mesianice din Vechiul Testament.                                                                                 
(02) Descrie pe larg lucrarea Sa pe pământ.                                                                                     
(03) Cuprinde învăţătura mântuirii prin Hristos cel răstignit.                                                                
(04) Vorbeşte despre revenirea în glorie a Domnului nostru Isus Hristos.                                                                      
(05) Garantează restatornicirea finală a tuturor lucrurilor.   
 

 Iată numai câteva din declaraţiile apostolului Pavel cu privire la Domnul Isus Hristos:                                                                                                                                  
 
- „Iudeii, într-adevăr, cer minuni şi grecii caută înţelepciune, dar noi Îl propovăduim pe 
Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire şi pentru neamuri o 
nebunie, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu” (1 Cor 1,22-24).                                                                                                                                         
 
- „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” 
(1 Cor 2,2).                                                                                                                                                                
 
- „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de 
lume!”  (Gal 6,14)                                                                                                                                            
 
- „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).   
 

 Şi acum, câteva din perlele lăsate în urmă de apostolul Ioan, scriind despre Persoana 
Domnului Isus Hristos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
- „Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea 
aceasta.  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 20,30.31).                      
 
- „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).                                                                                                                                                                        
 
- „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).   



 (06) Despre mine, în Sfânta Scriptură,                                                                                                          
în mod negativ 

 

 „În sulul cărţii este scris despre mine.”  Aşa am citit în Cartea Psalmilor şi în Epistola 
către Evrei.  Aceste cuvinte se aplică perfect şi indiscutabil la Domnul nostru Isus Hristos.  
S-ar putea aplica oare, prin extensiune, şi la noi?  Ar putea oare oricare din noi să zică, 
„în sulul cărţii este scris despre mine”?  Fără îndoială şi vom vedea în continuare cum.   
 
- Împăratul David îşi deplânge căderea: „Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi 
am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în 
judecata Ta” (Ps 51,4).                                                                                                                   
 
- Dumnezeu i Se adresează omului vinovat: „. . . dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale şi    
M-ai obosit cu nelegiuirile tale” (Isa 43,24).   
 
- Solomon rosteşte avertizarea: „Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte 
liniştit lângă tine” (Prov 3,29).                  
 
- Un apel solemn apare la începutul scrierilor lui Pavel: „Dar, cu împietrirea inimii tale, 
care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a 
arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Rom 
2,5.6).                                                                                                      
 
- În Galateni 5,19-21, apostolul Pavel face o listă a faptelor firii pământeşti.                                                                    
 
- Fărădelegile oamenilor din timpul sfârşitului sunt demascate de el în 2 Timotei 3,1-7.  
În versetul 5, apostolul declară: „. . . având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i 
puterea.”                                                                  
 
- Vorbind despre păcatele limbii, Iacov, fratele Domnului, notează cu amărăciune: „Cu 
ea Îl binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care 
sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu” (Iac 3,9).                                                                                                                                          
 
- După ce apreciază părţile bune ale bisericii Efes, Hristos ţine să spună adevărul despre 
ceea ce lasă de dorit: „Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi” 
(Apoc 2,4).                                                                                       
 
- La ultima biserică, Laodicea, Mântuitorul proslăvit declară fără reţinere: „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” (Apoc 3,15.16).     
 
Ne regăsim undeva în aceste versete ale Sfintei Scripturi?  Este viaţa noastră, în vreo 
măsură, reflectată în ele?  Dacă da, atunci ceva este de făcut. 



(07) Despre mine, în Sfânta Scriptură,                                                                                                                 
în mod pozitiv 

 
- „Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei” (Ps 91,3-16; citat este 
versetul 3).                                  
 
- „. . . tu, pe care te-am luat de la marginile pământului şi pe care te-am chemat dintr-o 
ţară depărtată, căruia ţi-am zis: ‚Tu eşti robul Meu, te aleg şi nu te lepăd!’  Nu te teme, 
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, 
tot Eu îţi vin în ajutor.  Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. . . .  Căci Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‚Nu te teme de nimic, Eu 
îţi vin în ajutor!’”  (Isa 41,9.10.13)                                                                                                                                                                                   
 
- „Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora.  Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu 
cel neprihănit îi va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua 
asupra Lui povara nelegiuirilor lor” (Isa 53,11).                                                                                                                                                    
 
- „De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‚Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi 
şi vei sta înaintea Mea’” (Ier 15,19).                                                                                                                                                                   
 
- „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).                                                        
 
- „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Mat 11,28).                         
 
- „. . . vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,3).                                                                                                                                      
 
- „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie . . .” (Apoc 3,21).   
 
- „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!  El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi 
Dumnezeu Însuşi va fi cu ei.  El va fi Dumnezeul lor.  El va şterge orice lacrimă din ochii 
lor . . .” (Apoc 21,3.4).                                                                                                                                                             
 
- „Ei vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apoc 22,4).   
 

(08) Despre mine, în sulul cărţii vieţii                                                                                                                           
 
- „Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în 
carte” (Dan 12,1).                                                                                                                                                           
 
- „. . . bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,20).                                                     
 



- „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).                                                                                                                                                        
 
- „Nimic întinat nu va intra în ea . . ., ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apoc 
21,27).   
 

 „În cartea providenţei lui Dumnezeu, volumul vieţii, fiecăruia din noi îi este dată o 
pagină.  Acea pagină conţine orice amănunt al istoriei noastre; până şi perii capului sunt 
număraţi.  Copiii lui Dumnezeu nu sunt niciodată absenţi din mintea Lui.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 313)  
 

 „Toată splendoarea posedată de aceia care au dobândit cea mai bogată experienţă este 
doar reflectarea luminii Soarelui neprihănirii.  Cel ce trăieşte cel mai aproape de Isus 
străluceşte cel mai mult.  Şi să-I mulţumim lui Dumnezeu că Maestrul Şi-i are pe ai Săi 
ascunşi, care nu sunt recunoscuţi de lume, dar ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii 
Mielului.”  (Scrisoarea 94 din 1903, publicată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 4, pagina 1184)  
 

 „Pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu şi sunt dispuşi să ia parte cu Hristos la suferinţele Lui, 
Dumnezeu îi va onora.  Anticristul, însemnând toţi cei ce se înalţă pe ei împotriva voinţei 
şi a lucrării lui Dumnezeu, va simţi, la timpul cuvenit, mânia Celui ce S-a dat pe Sine 
pentru ca ei să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.  Pe toţi cei ce perseverează în ascultare, 
pe toţi cei ce nu-şi vor vinde sufletele pentru bani sau pentru favoarea oamenilor, 
Dumnezeu îi va înscrie în cartea vieţii.”  (Manuscrisul 9 din 1900, publicat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, 
pagina 950)   
 

 „Glorioasă va fi izbăvirea acelora care au aşteptat cu răbdare venirea Sa şi ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieţii.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 
634).  Prin harul Său măreţ, noi toţi putem avea numele noastre scrise în cartea vieţii şi, 
ca urmare, putem auzi cu bucurie chemarea: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu!”  (Mat 
25,34).  Închei în speranţa întâlnirii noastre în ziua aceea fericită.  Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 80: „O, Isus, ce dulce nume!” 

Cântarea de închidere, 210: „Eu sunt înscris în Cartea viții”  

 

 

 



„DARUL LUI DUMNEZEU” 

 Capitolul al patrulea din Evanghelia după Ioan, versetele 3-42, relatează o experienţă 
interesantă, care a avut loc în Samaria.  Iată conţinutul acestei naraţiuni:                                                                            
 
- Isus a călătorit din Iudea în Galilea, trecând prin Samaria (versetele 3 şi 4);                                                                        
- a făcut un popas în lângă cetatea samariteană Sihar (versetul 5);                                                                             
- acolo S-a aşezat ca să Se odihnească lângă fântâna lui Iacov (versetul 6);                                                           
- era la miezul zilei, aproximativ ceasul al şaselea (versetul 6);                                                                                                    
- ucenicii se duseseră în oraş ca să cumpere alimente (versetul 8).                                                                             
  
- O femeie din Samaria a venit ca să scoată apă (versetul 7);                                                                                                  
- Isus i-a zis: „Dă-Mi să beau!”  (versetul 7);                                                                                                                       
- Samariteanca s-a mirat de rugămintea lui Isus, văzând că este iudeu (versetul 9);                                                        
- iudeii nu aveau legături cu samaritenii (versetul 9).                                                                                                                             
 
- Isus i-a răspuns: „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” (versetul 10).                               
- Femeia L-a întrebat cum ar putea El să aibă acea apă vie, dacă nu are cu ce să scoată 
apă, iar fântâna este adâncă (versetul 11);                                                                                                 
- ea L-a mai întrebat dacă El este mai mare decât părintele Iacov, care a săpat fântâna 
(versetul 12).                                                                                                                                                      
 
- Răspunsul Mântuitorului a constat în cuvintele celebre: „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).                                                                                                              
- Femeia a cerut să-i dea din acea apă, ca să nu-i mai fie sete şi să nu mai vină până la 
fântână ca să scoată apă (versetul 15).                                                                                                                 
 
- Isus a schimbat discuţia, trimiţând-o să-l cheme pe bărbatul ei (versetul 16);                      
- femeia a răspuns că nu are bărbat (versetul 17);                                                                              
- Isus a dezvăluit trecutul ei, că avusese cinci bărbaţi, iar acum locuia în mod nelegitim 
cu al şaselea (versetele 17 şi 18).                                                                                                                                                  
 
- Pentru a evita alte dezvăluiri, femeia a spus că observă că El este Prooroc (versetul 19);                                      
- atunci, ea a schimbat discuţia, amintind disputa despre închinare dintre iudei şi 
samariteni, dacă închinarea trebuie să fie practicată pe muntele din Samaria sau în 
Ierusalim (versetul 20);                                                                                                                                               
- Hristos i-a arătat că închinarea adevărată nu depinde de loc, ci se face în duh şi în 
adevăr, că oamenii trebuie să I se închine Tatălui ceresc, care este Duh (versetele 21-24).  
 
- Femeia a spus că ştie că va veni Mesia, căruia I se zice Hristos, şi, la venirea Sa, El le va 
spune oamenilor toate lucrurile (versetul 25);                                                                                      



- a urmat o rară dezvăluire făcută de Isus, anume, că El este „Acela”, adică Mesia 
(versetul 26).                                                                                                                                                   
 
- Ucenicii s-au întors cu mâncare şi L-au îmbiat pe Isus să mănânce, dar gândul Său era la 
lucrarea care era pe cale să se desfăşoare (versetele 27-33);                                                                                                                                              
- El a spus că mâncarea Sa este să facă voia Celui ce L-a trimis şi să împlinească lucrarea 
Lui (versetul 34);                                                                                                                                                       
- El le-a atras atenţia la holdele care aşteaptă să fie secerate, la lucrarea măreaţă pe care 
ei trebuie să o aibă în vedere (versetele 35-38).                                                                                         
 
- În versetele 39-42, evanghelistul raportează despre trezirea din Samaria: oamenii au 
urmat-o pe femeie, L-au întâlnit pe Isus şi L-au invitat să stea la ei; rezultatul a fost 
formidabil – ei au crezut în Isus ca fiind, „în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii” (vezi 
versetul 42), la început bazându-se pe spusele femeii, apoi pe propria lor constatare, 
prin cunoaşterea personală a lui Hristos.   
 

 Am auzit multe predici din Ioan capitolul 4, majoritatea din ele despre apa vieţii, însă 
altele două mi-au reţinut în mod deosebit atenţia:                                                                                             
 
- Prima se referea la faptul că Isus nu trebuia neapărat să treacă prin Samaria.  Este 
drept că versetul 4 dă această impresie: „Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria”, dar nu 
acesta era traseul obişnuit, aşa cum vom vedea mai departe; nu din punct de vedere al 
itinerarului „trebuia”, ci din pricina unei lucrări pe care Hristos o avea în minte.                                                
 
- Alta se baza pe faptul că femeia avusese deja cinci bărbaţi, locuia cu al şaselea, iar 
concluzia teologică era că Isus a fost al şaptelea bărbat pe care ea L-a cunoscut, Omul 
perfect, care a adus pace, bucurie şi fericire în viaţa ei, ceea ce nu făcuse niciunul din 
ceilalţi şase şi nici nu ar fi putut face. 
 

 „Prin Samaria.  Ruta directă spre Galilea era prin Samaria.  Totuşi, din cauza vrăjmăşiei 
dintre iudei şi samariteni, pelerinii galileeni care călătoreau la Ierusalim pentru marile 
sărbători naţionale preferau calea mai ocolită prin valea Iordanului (vezi Luca 9,51.52; 
vezi şi capitolul 2,42).  În timpul acela, Samaria şi Iudea erau o singură unitate politică 
administrată de un guvernator roman, Pontius Pilat.”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 937)   
 

 Nu ni se spune numele acestei femei.  Când vorbim despre ea, zicem: femeia 
samariteancă, femeia din Samaria, femeia de la fântâna lui Iacov.  Era vestita anonimă, 
care a avut o ocazie rară, întâlnirea neaşteptată cu Mântuitorul lumii, prin care viaţa ei 
s-a schimbat total.  Nu ştim cum se numea, dar ştim că o localitate a fost trezită de 
Hristos prin intermediul ei ca persoană de legătură, ca misionară: „Atunci, femeia şi-a 
lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: ‚Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus 
tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?’”  (Ioan 4,28.29)    
 



 Să ne concentrăm atenţia asupra versetului 10: „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.” 
 

 Ce este un dar?  Iată o definiţie: „Obiect primit de la cineva sau oferit fără plată cuiva, în 
semn de prietenie sau ca ajutor etc.; cadou” (Dicţionarul explicativ al limbii române, 
Bucureşti, 1975, pagina 228).  Mai completă şi mai generală ar fi următoarea definiţie, 
din acelaşi dicţionar: „Cadou: ceea ce se primeşte sau se oferă în dar” (pagina 109).  Mai 
completă, pentru că nu este neapărat obiect, ci tot ce se transmite fără plată, pot fi şi 
bani.      
 

 Un dar poate să fie:                                                                                                                                               
 
- de mare sau de mică valoare;                                                                                                                                               
- oferit din iubire sau ca o cursă;                                                                                                                      
- aşteptat sau neaşteptat;                                                                                                                         
- dorit sau nedorit;                                                                                                                                             
- preţuit sau nepreţuit;                                                                                                                                                        
- acceptat sau respins. 
 

 Oamenii îşi trimit daruri unii altora: părinţii la copii, copiii la părinţi, fraţi şi surori între ei, 
prieteni, credincioşi.  Darurile de sărbători sunt mai mult o formalitate, bazate pe 
reciprocitate.  În Luca 6,34.35, Isus ne-a îndemnat să dăm fără speranţa de a primi 
înapoi, iar în Luca 14,12-14, El ne-a sfătuit ca, atunci când dăm o masă, să-i chemăm pe 
săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi etc., adăugând: „Şi va fi ferice de tine, pentru că ei 
n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi” (versetul 
14).  Orice dar al nostru va fi răsplătit: „Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă 
rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde 
răsplata” (Mat 10,42).   
 

 Copiii lui Israel au avut şi momente de comportare excelentă.  Astfel, când s-a făcut 
cortul întâlnirii, ei au adus daruri cu toată generozitatea: „Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, 
prinşi la toate lucrările sfântului locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau şi au 
venit de i-au spus lui Moise: ‚Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea 
lucrărilor, pe care a poruncit Domnul să le facem.’  Moise a pus să strige în tabără că 
nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfântul locaş.  Au oprit 
astfel pe popor să mai aducă daruri.  Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările 
care trebuia făcute, ba, încă, mai şi trecea” (Exod 36,4-7).   
 

 Copiii lui Dumnezeu au oricând privilegiul să aducă daruri pentru lucrarea Sa: „Aduceţi 
însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea” (Mal 3,10).  Când 
israeliţii, nedumeriţi, au întrebat cu ce L-au înşelat ei pe Dumnezeu, El a răspuns: „Cu 
zeciuielile şi darurile de mâncare” (versetul 8).  Zecimi şi daruri.  Trebuie să fie bucuria 



noastră de a le aduce înaintea Domnului.  Dar de unde dăm noi, care „n-am adus nimic 
în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea”?  (1 Tim 6,7).  Ne răspunde David: 
„Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie?  
Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem” (1 Cron 29,14).   
 

 „Tot ce facem trebuie să fie făcut de bună voie.  Trebuie să aducem darurile noastre cu 
bucurie şi recunoştinţă, zicând, atunci când le prezentăm: ‚Din ce este al Tău, Îţi dăm de 
bună voie.’  Cel mai scump serviciu pe care îl putem efectua noi este doar sărăcăcios în 
comparaţie cu darul lui Dumnezeu către lumea noastră.  Hristos este un dar în fiecare zi.  
Dumnezeu L-a dat lumii şi El primeşte cu drag darurile încredinţate agenţilor omeneşti 
pentru înaintarea lucrării Sale în lume.  Astfel, noi arătăm că recunoaştem şi admitem că 
totul Îi aparţine lui Dumnezeu, în mod absolut şi complet.”  (Manuscrisul 124 din 1898, 
publicat în Counsels on Stewardship/Sfaturi pentru isprăvnicie, pagina 198)    
 

 Adevărul este că noi nu putem să-I dăm nimic lui Dumnezeu, noi doar Îi restituim, 
aducem înapoi în faţa Lui ceva din ce ne-a dat El.  Chiar când Îi predăm inima noastră, ca 
răspuns la invitaţia Sa, „Fiule, dă-Mi inima ta” (Prov 23,26), noi Îi aducem ce a creat El.  
Suntem cu totul ai Lui, făpturile mâinilor Sale.   
 

 Se pune problema de a cunoaşte Darul lui Dumnezeu.  Hristos Se referea cu siguranţă la 
Sine.  Samariteanca nu-L cunoştea pe Isus, El era pentru ea un străin obosit şi însetat, 
după înfăţişare iudeu.  Dar a ajuns să-L cunoască în ziua aceea, împreună cu toţi 
locuitorii Siharului.  Şi a fost, fără îndoială, cea mai frumoasă zi din viaţa ei.   
 

 Prima necesitate în legătură cu Darul lui Dumnezeu este de a face cunoştinţă cu El.  Dar 
nu este destul.  Demonii ziceau: „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).  Era adevărat, 
El era ce spuneau ei şi era adevărat că ştiau cine era El.  În altă situaţie: „Duhul cel rău 
le-a răspuns: ‚Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?’”  (Fapte 19,15) 
 

 Cunoaşterea teoretică a Darului ceresc nu va mântui pe nimeni.  Acest dar trebuie şi 
primit: „Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat.  Şi o femeie, 
numită Marta, L-a primit în casa ei” (Luca 10,38).  În casa ei, în inima ei.  Dar nu numai 
ea: „Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie” (Luca 19,6).  Da, Hristos trebuie 
primit – primit în casă, în familie, primit în inimă, în viaţă.  Abia atunci încep să curgă 
marile binecuvântări: „Tu singură ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).  
Ţi-ar fi dat.  El nu vine în viaţa noastră ca să ne ia ceva, ci doar să ne dea, să ne dea tot 
ce ne trebuie, să ne dea mereu, la infinit. 
 

 Suntem invitaţi, stimaţi ascultători, să ne gândim astăzi la acest Dar viu al lui Dumnezeu.  
Nu este singurul dar pe care Îl primim de la Creatorul nostru.  Iacov zice: „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).   



 

 „Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit” este de sus.  Orice . . . orice.  Este vorba de o 
mulţime de daruri.  El ne-a dat viaţă, El ne dă sănătate; ne dă hrană, apă, aer, adăpost, 
pace, libertate, ocrotire; ne dă credinţă şi ne dă Cuvântul Său minunat.  Un dar fără egal, 
în importanţă şi utilitate, este darul Duhului Sfânt.  Aşa L-au numit apostolii: „‚Pocăiţi-
vă’, le-a zis Petru, ‚şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh’” (Fapte 2,38).  „Toţi credincioşii 
tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului 
Sfânt S-a revărsat şi peste neamuri” (Fapte 10,45).  „Deci, dacă Dumnezeu le-a dat 
acelaşi dar, ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă 
împotrivesc lui Dumnezeu?”  (Fapte 11,17) 
 

 Dăruirea a început întotdeauna de la Dumnezeu şi niciodată de la oameni.  Iată Darul cel 
mare, expus în textul de aur al Sfintei Scripturi: „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).  Profeţia mesianică spunea: „Căci un Copil ni S-a născut, un 
Fiu ni S-a dat” (Isa 9,6).  Era tot ce putea Dumnezeu să dea omenirii, pe singurul Lui Fiu, 
pentru mântuire din păcat şi din moarte.  Răspunsul beneficiarilor ar trebui să fie cel 
rostit de apostolul Pavel: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de 
mare!”  (2 Cor 9,15) 
 

 Iată gândul acesta exprimat în versuri: „O, nespusă bunătate!  / El pe Fiul mi L-a dat, / 
Din păcat şi de la moarte / al Său sânge m-a scăpat.  / Iar în inimă îmi pune / al credinţei 
foc nestins, / care dă curaj ne-nvins / şi chiar iadul ţi-l supune!”  (Cântarea 96, strofa a   
3-a, din Imnuri creştine, ediţia 2006)  
 

 Darul cel măreţ oferit de Cer este izvor al darului mântuirii.  Într-adevăr, mântuirea din 
păcat şi din moarte, realizată prin Hristos şi oferită tuturor celor ce o doresc, este un dar 
absolut şi nemeritat: „Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin 
greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui 
Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus 
Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi” (Rom 5,15).  În versetul 17, apostolul zice: 
„Dacă, deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai 
mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin acel unul singur, care este Isus Hristos!”   
 

 Dacă simplificăm, putem spune că versetele acestea vorbesc despre două daruri vitale 
pentru existenţa noastră actuală şi veşnică:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
- „un singur Om, Isus Hristos”: „darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, 

adică în Isus Hristos”, adică har  dar, El este Darul provenit din harul divin;                                                                                                                                                                                                                                                           

- „harul şi darul neprihănirii”: din nou har  dar, adică darul pe care ni-L oferă Domnul 
Isus Hristos, neprihănirea Sa primită prin credinţă, este un produs al harului divin.     



 

 „Satana L-a prezentat pe Dumnezeu ca egoist şi despotic, cerând tot şi nedând nimic, 
pretinzând serviciu de la creaturile Sale pentru propria Lui glorie şi nefăcând niciun 
sacrificiu pentru binele lor.  Însă darul lui Hristos descoperă inima Tatălui.  Atestă că 
gândurile lui Dumnezeu faţă de noi sunt ‚gânduri de pace şi nu de nenorocire’ (Ier 
29,11).  Declară că, în timp ce ura lui Dumnezeu împotriva păcatului este tare ca 
moartea, iubirea Lui pentru păcătos e mai tare decât moartea.  Odată ce a înfăptuit 
răscumpărarea noastră, El nu va precupeţi nimic, oricât de scump, care este necesar 
pentru încheierea lucrării Sale.  Niciun adevăr esenţial pentru mântuirea noastră nu e 
reţinut, nicio minune a milei nu e neglijată, niciun mijloc divin nu e lăsat nefolosit.  
Favoare e acumulată peste favoare, dar peste dar.  Întreaga vistierie a cerului e deschisă 
pentru aceia pe care El caută să-i mântuiască.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 57)   
 

 „După ce a strâns bogăţiile universului şi a slobozit resursele puterii nemărginite, El le 
pune pe toate în mâinile lui Hristos şi zice: ‚Toate acestea sunt pentru om.  Foloseşte 
aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare decât a Mea pe pământ sau în 
cer.  Cea mai mare fericire a lui o va găsi iubindu-Mă pe Mine.’”  (Ibid.) 
 

 „Creatorul tău este Acela care a revărsat asupra ta întregul cer într-un singur dar 
minunat, – singurul Lui Fiu.”  (Counsels on Stewardship/Sfaturi pentru isprăvnicie, 
pagina 46) 
 

 „Cel mai costisitor serviciu pe care îl putem face noi este doar sărăcăcios în comparaţie 
cu darul lui Dumnezeu pentru lumea noastră!  Hristos este un dar în fiecare zi.  
Dumnezeu L-a dat lumii.”  (Ibid., pagina 198) 
 

 „Acolo unde oamenii se adună ca să se închine lui Dumnezeu, să nu fie rostit niciun 
cuvânt care va abate mintea de la marele interes central – Isus Hristos şi El răstignit.”  
(Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 331) 
 

 Există în limba engleză, în cartea de cântări tipărită în 1986 şi intitulată Seventh-day 
Adventist Hymnal, o cântare intitulată „Fill My Cup, Lord” („Umple-mi vasul, Doamne”, 
numărul 493); această cântare a fost tradusă, la rugămintea mea şi pentru această 
predică, de poetul Benone Catană, cu titlul „Căutam şi eu cândva”.  O redau mai jos în 
întregime:   
 
„Căutam şi eu cândva o fântână:                                                                                                                                                                                                
De sete inima-mi ardea.                                                                                                                         
Dar Domnul m-a luat de mână,                                                                                                             
Apa vieţii din izvor să-mi dea! 
 



Refren: Du-mă, Doamne, la apă vie,                                                                                                      
Numai tu poţi stinge setea mea!                                                                                                    
Pâinea vieţii, satură-mă pe deplin,                                                                                                     
Umple Tu, umple-mi astăzi inima! 
 
Vai, ce mulţi pe-acest pământ mor de sete!                                                                                   
Nimic nu-i poate sătura.                                                                                                                           
Ah, cine poate să-i îndrepte                                                                                                                       
La Izvorul apei vii să bea?  (Refren) 
 
De-aţi ajuns, tot căutând, prea departe,                                                                                                   
Şi-acum speranţele s-au dus,                                                                                                                   
Să vă salveze de la moarte,                                                                                                                       
Cât e har, rugaţi-L pe Isus!  (Refren)”      
 

 „Milostiva prezenţă a lui Hristos în Cuvântul Său vorbeşte pururi sufletului, înfăţişându-L 
pe El ca fiind fântâna de apă vie pentru înviorarea sufletului însetat.  E privilegiul nostru 
să avem un Mântuitor viu, neschimbător.  El e izvorul de putere spirituală implantată în 
noi, iar influenţa Lui se va revărsa în cuvinte şi acţiuni, înviorându-i pe toţi cei din sfera 
noastră de influenţă, dând naştere în ei la dorinţe şi aspiraţii către tărie şi puritate, 
sfinţenie şi pace şi către bucuria aceea care nu aduce cu ea niciun necaz.  Acesta este 
rezultatul locuirii lăuntrice a unui Mântuitor.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru 
predicatori, pagina  390)  
 

 Niciun dar nu poate fi impus, altfel nu mai este dar.  Şi nici nu poate fi cumpărat, altfel 
nu mai este dar.  Hristos nu a fost forţat să vină în lumea noastră, să ne fie Dar 
mântuitor, ci a venit de bună voie: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne 
răscumpere din orice fărădelege” (Tit 2,14).  Dumnezeu a iubit lumea şi, ca rezultat, L-a 
dat pe singurul Lui Fiu.  Dar El nu a rămas în exteriorul ofertei, ci S-a dat, concomitent, 
pe Sine Însuşi: „. . . că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându-le în socoteală păcatele lor” (2 Cor 5,19). 
 

 Maria Magdalena a cunoscut Darul lui Dumnezeu – Isus Hristos.  Ea a spart vasul de 
alabastru şi a turnat mirul pe capul lui Isus.  S-au bucurat toţi?  Nu: „Ucenicilor le-a fost 
necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: ‚Ce rost are risipa aceasta?  Mirul acesta s-ar 
fi putut vinde foarte scump şi banii să se dea săracilor’” (Mat 26,6-13; citate sunt 
versetele 8 şi 9).  Isus şi săracii . . .!  Pentru ei (ucenicii lui Isus), săracii contau mai mult 
decât El!  Isus era inferior!  Dureros şi ciudat.  Dar nu au rămas aşa, afară de fiul pierzării.   
 

 „Cuvintele spuse cu indignare, ‚Ce rost are risipa aceasta?’, au adus cu claritate în faţa 
lui Hristos cel mai mare sacrificiu făcut vreodată – darul de Sine ca ispăşire pentru o 
lume pierdută.  Domnul avea să fie atât de generos faţă de familia Sa omenească, încât 
nu se putea zice despre El că ar fi putut face mai mult.  În darul lui Isus, Dumnezeu a dat 
tot cerul.  Din punct de vedere omenesc, un aşa sacrificiu era o risipă absurdă.  Pentru 



gândirea omenească, întregul plan de mântuire este o risipă de milă şi resurse.  
Lepădare de sine şi jertfire din toată inima ne întâmpină pretutindeni.  Prea bine ar 
putea oştile cereşti să privească uimite la familia umană, care refuză să fie înălţată şi 
îmbogăţită cu iubirea nemărginită exprimată în Hristos.  Prea bine ar putea ei să 
exclame: ‚De ce această mare risipă?’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
565)    
 

 Darul lui Dumnezeu, odată cunoscut, primit, preţuit şi păstrat, trebuie să fie împărtăşit 
cu alţii.  Altfel se pierde odată cu primitorul: „Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci 
vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta” (Ps 40,10).  Robul care primise un singur talant şi 
nu-l folosise a fost declarat „netrebnic” şi aruncat în întunericul de afară (Mat 25,30). 
 

 „Trebuie să cultivăm iubire şi recunoştinţă, trebuie să privim la Isus şi să ajungem 
transformaţi după chipul Său.  Urmarea va fi încredere sporită, mai multă nădejde, 
răbdare şi mai mult curaj.  Vom bea din apa vieţii despre care Hristos a vorbit femeii din 
Samaria.  El a zis: ‚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.’ . . .  Această apă 
reprezintă viaţa lui Hristos şi orice suflet trebuie să o aibă, ajungând într-o vie legătură 
cu Dumnezeu.  Atunci, o încredere binecuvântată, smerită, recunoscătoare va fi un 
principiu statornic al sufletului.  Frica necredinţei va fi înlăturată din faţa credinţei vii.  
Vom contempla caracterul Aceluia care ne-a iubit întâi.”  (Testimonies to Ministers/ 
Mărturii pentru predicatori, pagina 226) 
 

 Există o zicală, că, anume, „nemulţumitului i se ia darul”.  Nu ştiu cum se poate întâmpla 
acest lucru, însă darul neapreciat poate fi pierdut.  Un tânăr din Transilvania a primit, 
prin anii 1960, de la un văr din Germania, o maşină, când nu oricine avea aşa ceva, era 
încă era bicicletelor şi a motocicletelor.  Maşina nu era nouă şi el era nemulţumit.  Am 
încercat să-l consolez: e, totuşi, maşină, ceea ce puţini au; pentru un timp este, totuşi, 
bună şi folositoare, mai ales că nu a costat nimic! 
 

 Ce se întâmplă cu alţi nemulţumiţi, care se numără cu miliardele – oamenii care nu 
acceptă Darul ceresc, Îl dispreţuiesc sau chiar Îl urăsc?  „. . . partea lor este în iazul care 
arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc 21,8).  A spus-o chiar 
Mântuitorul, într-o pildă: „Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis după el o solie să-i spună: 
‚Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi’” (Luca 19,14).  Era vorba, în tâlcuire, 
despre „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (Apoc 19,16).  Sentinţa a fost: „Cât 
despre vrăjmaşii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace şi  
tăiaţi-i înaintea mea” (Luca 19,27).  Sub altă formă: „Apoi, va zice celor de la stânga Lui: 
‚Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi 
îngerilor lui!’”  (Mat 25,41)   
 

 Să-l parafrazăm acum pe scriitorul epistolei către Evrei, care a zis: „Noi însă nu suntem 
din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea 



sufletului” (Evr 10,39).  Actualizare: noi nu suntem din aceia care refuză Darul lui 
Dumnezeu, ci din aceia care Îl primesc cu toată bucuria şi consacrarea!  Amin!   

* * * * 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„RABUNI!”                                                                                                                                                                       

I.  Conţinutul textului de bază – Matei 23,1-12  

 Prima parte – versetele 1-7:                                                                                                                                
 
- chemarea la slujbă trebuie să fie respectată (versetele 2 şi 3);                                                                               
- Isus vorbea în prezenţa acelora (versetul 13 şi mai departe);                                                           
- faceţi tot ce vă cer ei în conformitate cu legea (versetul 3);                                                          
- le cer altora ceea ce ei nu fac (versetul 4; vezi Luca 12,1 – aluatul fariseilor, făţărnicia);             
- religia de paradă (versetul 5);                                                                                                                              
- goana după locurile de frunte (versetul 6);                                                                                                  
- setea de glorie (versetul 7, prima parte). 
 

 Partea a doua – versetele 7-10:                                                                                                                  
 
- Acelora le place ca oamenii „să le zică: ‚Rabi!  Rabi!’”  (Versetul 7, ultima parte).                                          
- „Voi să nu vă numiţi ‚Rabi!’  Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi 
toţi sunteţi fraţi” (versetul 8).                                                                                                              
- „Şi ‚Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: 
Acela care este în ceruri” (versetul 9).                                                                                                    
- „Să nu vă numiţi ‚Dascăli’, căci Unul singur este Dascălul vostru, Hristosul” (versetul 
10).   
 

 Partea a treia – versetele 11-12, principii creştine:                                                                                              
 
- „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru” (versetul 11).                                                          
- „Oricine se va înălţa va fi smerit şi oricine se va smeri va fi înălţat” (versetul 12).                         

II.  Rabi, Rabuni 

 Cuvântul rabi înseamnă învăţător, maestru.  Terminaţia i este marca adjectivului posesiv 
de persoana întâi singular, „meu”, ca în Eli, adică „Dumnezeul meu”, unde El înseamnă 
Dumnezeu, iar i este adjectivul posesiv „meu”.  Astfel, rabi înseamnă „învăţătorul meu” 
sau „maestrul meu”.  Dacă s-ar respecta forma titlului în ebraică, ar trebui scris rabbi.   
 

 Cuvântul rabi, şi în această formă, este folosit în Noul Testament în 15 texte: Matei 23,7; 
23,8; 26,25; 26,49; Marcu 9,5; 11,21; 14,45; Ioan 1,38; 1,49; 3,2; 3,26; 4,31; 6,25; 9,2; 
11,8.  Totuşi, termenul ebraic rabi apare în traducerea Cornilescu numai în patru din 
aceste texte: Matei 23,7; 23,8; Ioan 1,38; 1,49.  În toate celelalte 11, el este tradus cu 
„învăţătorule”, adresat de 10 ori către Isus şi o dată către Ioan Botezătorul. 
 

 Iată în continuare lista celor 15 texte, în care originalul grecesc al Noului Testament 
foloseşte termenul rabi:                                                                                                                              



 
(01) Mat 23,7: „le place . . . să le zică ‚Rabi!  Rabi!’”                                                                                        
(02) Mat 23,8: „Voi să nu vă numiţi Rabi!  Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: 
Hristos, şi voi toți sunteţi fraţi.”  Primul cuvânt subliniat este la fel în greacă, iar pentru 
cel de al doilea, termenul grecesc este Didascalos.                                                                                                                                                                                                                                                 
 
(03) Mat 26,25: „Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: ‚Nu cumva sunt eu, 
Învăţătorule?’”                                                                                                                                                        
(04) Matei 26,49: „Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: ‚Plecăciune, Învăţătorule!’”  
(05) Marcu 9,5: „Petru a luat cuvântul şi I-a zis lui Isus: ‚Învăţătorule, este bine să stăm 
aici.’”                                                                                                                                                                
 
(06) Marcu 11,21: „Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi I-a zis lui Isus: 
‚Învăţătorule, uite că smochinul, pe care l-ai blestemat, s-a uscat.’”                                                                         
(07) Marcu 14,45: „Când a venit, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: ‚Învăţătorule!’”       
 
(08) Ioan 1,38: „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?’”  Fraza 
grecească este interesantă, sunând aşa: „Rabi, care, tălmăcit, înseamnă Didascale.”             
(09) Ioan 1,49: „Natanael I-a răspuns: ‚Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul 
lui Israel.’”                                                                                                                                               
 
(10) Ioan 3,2: Nicodim „a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: ‚Învăţătorule, ştim că eşti un 
Învăţător venit de la Dumnezeu.’”  În greacă: Rabi, ştim că eşti un Didascalos . . .                                                                                                                                                 
(11) Ioan 3,26; „Au venit, deci, la Ioan şi i-au zis: ‚Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo 
de Iordan şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează şi toţi oamenii se duc la El.’”  
(12) Ioan 4,31: „În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce şi ziceau: ‚Învăţătorule, 
mănâncă!’”                                                                                                                                                  
 
(13) Ioan 6,25: „Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: ‚Învăţătorule, când ai venit 
aici?’”                                                                                                                                                 
(14) Ioan 9,2: „Ucenicii Lui L-au întrebat: ‚Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb?’”                                                                                                                                               
(15) Ioan 11,8: „‚Învăţătorule’, I-au zis ucenicii, ‚acum de curând căutau iudeii să Te 
ucidă cu pietre şi Te întorci în Iudea?’”   
 
În toate textele unde am subliniat cuvântul „Învăţătorule”, avem de a face cu traducerea 
ebraicului rabi, folosit în manuscrisele greceşti.   
 

 Rabuni înseamnă acelaşi lucru, „Învăţătorule”, având o nuanţă specială şi anume 
„măreţul meu”, dar folosit ca o formulă de adresare faţă de învăţători (vezi Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1066).  E folosit o singură dată în Noul Testament şi anume în Ioan 20,16, unde 
Maria Magdalena zice către Mântuitorul: „‚Rabuni!’, adică ‚Învăţătorule!’”   



 

 Iată ce zice comentariul deja citat: „Rabbi. . . .  Acest titlu onorific pentru învăţătorii legii 
probabil nu fusese folosit de multă vreme.  Termenul rab pentru învăţător se găseşte cel 
mai timpuriu în anul 110 înainte de Hristos, în gura lui Iosua b. Perahah.  Titlul ‚rabbi’ îl 
distingea pe un bărbat ca fiind instruit în legea lui Moise şi, de aceea, implica faptul că 
interpretarea de către el a îndatoririlor religioase prescrise în ea era obligatorie sau 
infailibilă.  Acest lucru a avut tendinţa de a pune autoritatea omenească în locul 
cuvântului expres al lui Dumnezeu.  Isus i-a sfătuit pe urmaşii Săi să nu privească la 
oameni, ci la Dumnezeu şi la voinţa Lui aşa cum este prezentată în Scripturi.”  (Ibid., 
pagina 488)  
 

 „Tată.  Un titlu adesea aplicat patriarhilor Avraam, Isaac şi Iacov (vezi Ioan 7,22; 8,53 
etc.) şi, în general, la oameni vrednici sau la generaţii trecute.  Atât lui Ilie, cât şi lui Elisei 
li se adresau cu titlul ‚părinte’ (2 Împăraţi 2,12; 6,21). . . .  Cuvântul aramaic ‚abba’, 
‚tată’, apare netradus în Marcu 14,36; Rom 8,15; Gal 4,6.  Isus pare a Se referi aici la o 
folosire tehnică a termenului, comparabilă în implicaţiile ei cu ‚rabbi’.”  (Ibid.)                                           

III.  Rabinii 

 De la termenii discutaţi până aici derivă substantivele „rabin”/„rabinat” şi adjectivul 
„rabinic”, poate dintr-o combinaţie a cuvintelor rabi/rabuni.  Aceşti termeni se folosesc 
şi în zilele noastre printre iudei.  Cine erau aceşti rabini?  Erau învăţători ai legii, de 
exemplu în Matei 22,35.36: „Şi unul din ei, un învăţător al legii, ca să-L ispitească, I-a pus  
întrebarea următoare: ‚Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?’”                   

IV.  Domnul nostru Isus Hristos   

 A fost El un „rabin”?  El a zis că da: „Voi să nu vă numiţi ‚Rabi’!  Fiindcă Unul singur este 
Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi” (Mat 23,8).  Dar chiar din această 
declaraţie, că „Unul singur” este Rabi al vostru (sau Didascalos), rezultă că El nu era un 
Învăţător asemenea celorlalţi.  „Învăţătorul vostru”, a zis Isus.  Urmează că între ucenici, 
în creştinism, nimeni altul decât Hristos nu ar trebui privit şi chemat aşa.   
 

 Iată ce zice o scriitoare iudaică despre acest titlu şi despre Persoana Domnului Isus 
Hristos: „Atitudinea lui Isus faţă de viaţă şi faţă de legile prin care trebuie să fie 
reglementată, potrivit cu învăţăturile iudaismului, diferea foarte mult de cea a rabinilor 
recunoscuţi şi a învăţătorilor autentici ai legii din zilele Sale.  Evangheliile arată în mod 
clar că Isus Se simţea în opoziţie cu rabinii, ‚fariseii’.  În mod ostentativ, Isus nu Se 
considera un ‚Rabi’, nici nu era interesat în aspectele delicate ale legii şi în expunerea ei, 
cum era interesul predominant al rabinilor timpului.  Atitudinea lui Isus faţă de 
instituţiile sociale principale şi faţă de lege era de aşa natură, însă, încât ea însăşi era 
suficientă ca să-L plaseze în opoziţie eternă cu iudaismul şi cu rabinii lui.  Evangheliile 
oferă dovezi ample că Isus Se folosea prea puţin de rabini şi avea şi mai puţină iubire 
pentru ei, pentru că vederile şi atitudinile Sale erau diametral opuse filosofiei şi modului 



de viaţă iudaice.”  (Judaism and Christianity/Iudaism şi creştinism, de Trude Weiss-
Rosmarin, retipărită a 10-a oară în 1981, pagina 138)  
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic despre calitatea de Învăţător a lui Isus şi despre rabinii 
timpului aceluia:                                                                                                                                                            
 
„Iudeii au pierdut viaţa spirituală din ceremoniile lor şi se cramponau de formele 
moarte.  Ei se încredeau în sacrificiile şi rânduielile înseşi, în loc de a se baza pe Acela 
către care ele arătau.  Pentru a recupera ceea ce pierduseră, preoţii şi rabinii înmulţeau 
propriile lor cerinţe; şi, cu cât acestea deveneau mai rigide, cu atât mai puţin din iubirea 
lui Dumnezeu era manifestată.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 29)                                                                 
 
„Din anii cei mai fragezi, copilul iudaic era înconjurat de cerinţele rabinilor.  Reguli rigide 
era prescrise pentru fiecare acţiune, până şi în cele mai mărunte detalii ale vieţii.  Sub 
învăţătorii sinagogii, tinerii erau instruiţi în numeroasele reguli pe care, ca israeliţi 
ortodocşi, trebuia să le respecte.  Însă Isus nu era interesat de aceste lucruri.  Din 
copilărie, El a acţionat independent de legile rabinice.  Scripturile Vechiului Testament 
erau studiul Său permanent, iar cuvintele ‚Aşa zice Domnul’ erau întotdeauna pe buzele 
Sale.”  (Ibid., pagina 84)                                               
 
„Copilul Isus nu a fost instruit în şcolile sinagogii.  Mama Lui a fost primul Lui învăţător 
omenesc. . . .  Când a înaintat de la copilărie la tinereţe, El nu a căutat şcolile rabinilor.  
El nu avea nevoie să obţină educaţie de la astfel de surse, pentru că Dumnezeu era 
instructorul Lui.”  (Ibid., pagina 70) 
 

 Şi iată ce mare Învăţător a devenit cel neşcolarizat în instituţiile de învăţământ ale 
rabinilor!  Publicul ascultător a reacţionat cu exuberanţă la monumentala Predică de pe 
Munte: „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).  Chiar învăţaţii cei mari ai naţiunii, care trecuseră prin calificarea rabinică, 
recunoşteau superioritatea lucrării Sale de învăţător: „Învăţătorule, ştim că eşti un 
Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, 
dacă nu este Dumnezeu cu el” (Ioan 3,2).  Explicarea de către Isus a experienţei naşterii 
din nou l-a pus în încurcătură pe Nicodim; atunci, Isus l-a întrebat: „Tu eşti învăţătorul lui 
Israel şi nu pricepi aceste lucruri?”  (Versetul 10).  Nicodim era „învăţătorul lui Israel”, 
care a recunoscut în Isus „un Învăţător venit de la Dumnezeu” şi spunea că nu este 
singurul care gândeşte aşa.         

V.  Un Rabin şi alt Rabin 

 Într-o sâmbătă seara, pe 4 noiembrie 1995, la ora 9,40, în Tel-Aviv, un rabin cu numele, 
Yitzak Rabin, în vârstă de 73 de ani (născut în 1922 lui Neemia Rabin şi Rosa Cohen în 
Ierusalim), a fost împuşcat mortal cu două gloanţe de pistol, de la mai puţin de 3 metri, 



de un extremist israelian, student la drept, în vârstă de 27 de ani, Yigal Amir, care a spus: 
„Nu sunt vinovat, pentru că Rabin le-a dat palestinienilor pământ.”   
 

 Yitzak Rabin s-a născut, deci, în 1922, în Ierusalim, şi a fost înmormântat, tot în 
Ierusalim, pe Muntele Herzl, la 6 noiembrie 1995, în prezenţa a 1.000.000 de oameni, 
între care şefi de state, care au ţinut cuvântări.  Au participat 44 de congresmeni 
americani, preşedintele Bill Clinton, doi foşti preşedinţi – Jimmy Carter şi George H. W. 
Bush, 2 foşti vicepreşedinţi, secretarul Departamentului de Stat – Waren Christopher, 3 
foşti secretari ai Departamentului de Stat – Henry Kissinger, Cyrus Vance şi George 
Schultz.  A fost, la data aceea, cea mai reprezentativă delegaţie trimisă vreodată de 
Statele Unite peste hotare.  (Date extrase din USA Today, din 6 noiembrie 1995)    
 

 Nu cred că la vreo altă înmormântare (poate la John Kennedy, deşi mă îndoiesc) au mai 
participat atâţia oameni, cu atâta răspundere, din cele mai importanţe ţări ale 
pământului şi din alte ţări mai puţin importante.  Şi de ce?  Pentru că în Ierusalim era 
înmormântat un rabin care nu era rabin – Yitzak Rabin, de fapt general de armată, şeful 
marelui stat major în 1967.  La această mare înmormântare din noiembrie 1995, au fost 
prezenţi şi au vorbit şi au plâns mulţi şefi de state, ca niciodată, şi a fost multă paradă, 
doliu, respect, ca niciodată.   
 

 Cu aproape 2.000 de ani în urmă, cam în martie-aprilie, anul 31 al erei creştine, a fost o 
înmormântare în Ierusalim.  N-a participat niciun şef de stat, nu s-a ţinut nicio 
cuvântare, nu au fost prezenţi 1.000.000 de oameni, nici 1.000, nici 100.  Deşi atunci 
urma să fie înmormântat singurul care merita numele de Rabi sau Rabuni sau Dascăl.  
Tot în Ierusalim, nu în oraş, ci în afara oraşului, dar nu departe.  Ştim doar că Iosif din 
Arimatea L-a înmormântat, ajutat şi de Nicodim, sub privirile unor femei, poate au avut 
şi câteva slugi.  Şi, totuşi, era cea mai importantă înmormântare ce s-a ţinut vreodată – a 
Fiului lui Dumnezeu devenit Fiu al omului. 
 

 Omenirea a dat multă, mult mai multă atenţie altor înmormântări: Stalin, Gheorghiu-
Dej, Kennedy, Charles de Gaulle, Saharov, acum Yitzak Rabin.  Sau în Biblie: Iacov, David, 
Iehoiada.  Isus a fost înmormântat în tăcere şi ignorat.  „Noi nu L-am băgat în seamă” 
(Isa 53,3).   
 

 La înmormântarea tatălui meu au luat parte circa 400 de persoane şi a fost un program 
bogat.  Ce program a fost la înmormântarea Domnului nostru Isus Hristos?  Nimic, 
absolut nimic, „dispreţuit şi părăsit de oameni”, „Odraslă slabă”, „Lăstar care iese    
dintr-un pământ uscat”, „era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El” (Isa 53,2.3) – 
omenirea şi-a întors faţa de la El – atunci! 
 

 Totuşi, spre deosebire de Yitzak Rabin, un rabin cu numele, Marele şi Adevăratul Rabin, 
Rabi, Rabuni, nu a stat în mormânt nici 40 de ore; El, cel uitat şi dispreţuit, a ieşit 
victorios din mormânt şi e viu în vecii vecilor.  Yitzak Rabin e încă în mormânt, de 



aproape 20 de ani.  A putrezit şi câţi oameni mai discută despre el?  Noua generaţie nu  
l-a cunoscut deloc şi nu ştie cine a fost.  Aşa a zis Solomon: „Cei vii, în adevăr, măcar ştiu 
că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi 
pomenirea li se uită” (Ecl 9,5).  Dar Hristos – El, Cel uitat şi dispreţuit complet – nu a 
putrezit, ci Se află în cer, de unde va veni curând în slavă orbitoare.  
 

 „Isus vine, însă nu ca la prima Sa venire, un prunc în Betleem; nu aşa cum a intrat în 
Ierusalim, când ucenicii Lui L-au lăudat pe Dumnezeu cu voce tare şi au strigat, ‚Osana’; 
ci în slava Tatălui şi cu toată suita de îngeri sfinţi ca să-L escorteze în calea Sa spre 
pământ.  Tot cerul va fi golit de îngeri, în timp ce sfinţii aşteptând se vor uita după El 
privind ţintă la cer, aşa cum au făcut bărbaţii galileeni când El S-a înălţat de pe Muntele 
Măslinilor.  Atunci numai cei ce sunt sfinţi, cei ce au urmat în totul Modelul cel blând vor 
exclama, izbucnind de bucurie, când Îl privesc, ‚Iată, acesta este Dumnezeul nostru;                   
L-am aşteptat şi ne va mântui.’”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 110)  
 
„Cu o perspectivă ca aceasta în faţa noastră, cu o nădejde atât de glorioasă, cu o aşa 
răscumpărare pe care Hristos a cumpărat-o pentru noi prin sângele Său propriu, să 
păstrăm tăcere?  Să nu-L lăudăm pe Dumnezeu chiar cu voce tare, aşa cum au făcut 
ucenicii când Isus a intrat în Ierusalim?  Nu este perspectiva noastră mult mai glorioasă 
decât a fost a lor?  Cine ar îndrăzni atunci să ne interzică a-L glorifica pe Dumnezeu, 
chiar cu voce tare, când avem o aşa nădejde, mare, cu nemurire şi plină de slavă?  Noi 
am gustat din puterile veacului viitor şi tânjim după mai mult.”  (Ibid.)    
 

 Moartea Marelui şi Singurului Rabin adevărat este vestită mereu şi mereu, prin Sfânta 
Cină, prin predici, cântări, poezii şi altfel, până va veni El.  Învierea Lui e motiv de 
bucurie, pace, curaj şi speranţă, nu pentru un milion, ci pentru multe milioane de 
oameni, iar toţi cei ce L-au primit de atunci încoace au fost, probabil, miliarde.   
 

 Marele nostru Rabin, marele nostru General nu a făcut războaie fizice, ci pace – da, pace 
între Dumnezeu şi om şi a fost asasinat pentru aceasta.  Să ne aşezăm în locul Mariei 
Magdalena, nu în mod geografic, ci prin imaginaţie şi credinţă, şi să-I zicem: „Rabuni!  
Mă bucur că Te văd, că Te întâlnesc, că Te pot adora!”  Sau în locul lui Bartimeu: 
„Rabuni, dă-ne vederea!  O vedere spirituală curată, sfântă, perfectă – să ne lumineze 
ochii inimii, ca să Te vedem pe Tine, să Te privim, să Te slăvim prin cuvânt şi prin faptă!  
Dă-ne posibilitatea să Te vedem cu bucurie în slavă!  Dă-ne ochii lui Adam cel necăzut!”  
Amin!          

* * * * 

Cântarea de deschidere, 192: „Doresc a Ta prezenţă!” 

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

 



„EVANGHELIA ACEASTA A ÎMPĂRĂŢIEI” 

 În capitolul al 24-lea din Matei, Domnul nostru Isus Hristos le-a vorbit ucenicilor despre 
distrugerea templului şi a Ierusalimului, cum şi despre sfârşitul lumii, cu evenimentul 
glorios al revenirii Sale ca punct culminant.  El a arătat unele din semnele care 
prevesteau venirea sfârşitului, avertizând: „Dar sfârşitul tot nu va fi atunci” (versetul 6).  
Nici un anumit semn, nici altul, nici altul.  Dar când va fi sfârşitul?  Iată ce va marca 
încheierea istoriei lumii: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 
24,14). 
 

 „Evanghelia aceasta a împărăţiei” urmează să fie propovăduită în toată lumea, trebuie 
să fie propovăduită în toată lumea.  Până atunci nu va veni sfârşitul.  Dar atunci precis va 
veni.  Nimic nu-l va mai împiedica să se arate.   
 

 Am ţinut studii biblice la ore de rugăciune, într-o anumită comunitate, timp de trei ani, 
din cărţile „Epistola către evrei” şi „Faptele apostolilor”.  Aceste două cărţi ocupă 50,5 
pagini din cele 1223 ale Bibliei în traducerea lui Cornilescu.  Pentru studierea în acest fel 
a întregii Biblii, aş avea nevoie de 72 de ani şi 6 luni, aproximativ o viaţă de om.  Biblia e 
mare, e nu doar o carte, ci o carte de cărţi, cartea cărţilor.  Şi nu există cunoştinţă 
teoretică mai importantă în viaţa aceasta decât cea dobândită prin însuşirea 
învăţăturilor Bibliei.  Iar în această carte se află comoara ascunsă – evanghelia! 
 

 Unul dintre cei mai înverşunaţi vrăjmaşi ai evangheliei şi ai creştinismului s-a numit Saul 
din Tars.  Omul acesta era plin de un zel imens pentru extirparea noii credinţei, cât mai 
repede cu putinţă.  Cu el s-a produs însă una dintre cele mai mari minuni ale 
evangheliei: Dumnezeu l-a transformat din vrăjmaş în adept înfocat al evangheliei şi a 
folosit zelul lui extraordinar pentru promovarea a ceea ce el mai înainte încercase din 
răsputeri să nimicească.  Nu e minunat?   
 

 Saul devenit Pavel, fariseul devenit apostol, a fost, după un dicţionar scris de atei, „cel 
mai mare teolog şi misionar creştin” (vezi Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1972, 
pagina 1486).  O studiere atentă a cărţii biblice „Faptele apostolilor” identifică trei 
călătorii misionare principale întreprinse de Pavel şi anume:                                                                              
 
(01)  A durat circa 2 ani (45-47: Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, pagina 280) şi s-a desfăşurat pe itinerarul: 
Antiohia Siriei, Seleucia, în Cipru la Salamina, toată insula până la Pafos, Perga în 
Pamfilia, Antiohia din Pisidia, Iconia, Listra şi Derbe în Licaonia, din nou Listra, Iconia, 
Antiohia din Pisidia, a trecut prin Pisidia, a venit la Pamfilia, apoi Perga, Atalia, Antiohia 
Siriei (Faptele apostolilor, capitolele 13-14).                                        
 
(02) A durat circa 3 ani (49-52: ibid., pagina 316), traseul folosit fiind: Antiohia Siriei, a 
străbătut Siria şi Cilicia, apoi Derbe, Listra, a trecut prin Frigia şi Galatia, apoi Misia, Troa, 



Samotracia, Neapolis, Filipi, a trecut prin Amfipoli şi Apolonia, apoi Tesalonic, Berea, 
Atena, Corint, Chencrea, Efes, Cezarea, Ierusalim, Antiohia Siriei (capitolele 15-18).                      
 
(03) A durat circa 5 ani (53-58: ibid., pagina 366), călătorind prin toată ţara Galatiei şi 
Frigiei, ţinuturile de sus ale Asiei Mici, Efes, Macedonia, Grecia, iar Macedonia la Filipi, 
apoi Troa, Asos, Mitilene, pe mare în faţa insulei Chios, Samos,Troghilion, Milet, Cos, 
Rodos, Patara, Tir, Ptolemaida, Cezarea, Ierusalim (unde a fost arestat: capitolele 18-21).                
 
(04) Am zis trei călătorii?  Da, trei, dar a fost şi a patra, pe care o putem numi tot 
misionară, acum dus în lanţuri: de la Ierusalim la Cezarea, apoi pe corabia Adramit până 
la Sidon, pe lângă Cipru, apoi Mira în Licia, unde au trecut pe corabia din Alexandria care 
mergea în Italia.  Corabia aceea a naufragiat lângă insula Malta; acolo au iernat, iar după 
trei luni au călătorit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov.  Au ajuns la 
Siracuza, Regio, Puzole şi, în sfârşit, la Roma.   
 

 De ce am numit-o a patra călătorie misionară?  Pentru că Pavel nu se putea niciodată 
potoli.  Era un evanghelist fără întoarcere: liber sau în lanţuri, în momente bune sau de 
furtună, el îşi făcea lucrarea.  Iată unele afirmaţii ale sale în această privinţă:                              
 
- „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).                                                                                                                                                                                                      
 
- „După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere 
în Dumnezeul nostru, să vă vestim evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte” (1 
Tes 2,2).          
 
- „Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, 
ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu 
îndrăzneală taina evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu 
îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc” (Efes 6,18-20).                                                                                                                                                         
 
- „Dacă vestesc evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o 
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc evanghelia!”  (1 Cor 9,16)                                                                                                                                                                            
 

 Odată ajuns în Roma, Pavel i-a invitat la locuinţa sa închiriată, unde era păzit de un 
ostaş, pe conducătorii iudeilor din capitala imperiului şi le-a explicat situaţia sa (vezi 
Fapte 28,16-20).  Aceştia au răspuns: „Noi n-am primit din Iudea nicio scrisoare cu 
privire la tine şi n-a venit aici niciun frate, care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre 
tine.  Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni 
stârneşte împotrivire” (versetele 21 şi 22).   
 



 În continuare, Pavel le-a explicat evanghelia, ca să-i câştige la creştinism (versetul 23).  
Rezultatul a fost modest: „Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut” (versetul 
24).  Atunci, apostolul a mustrat necredinţa lor, arătând că se împlinesc în privinţa 
aceasta cuvintele lui Isaia, dar că „mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă 
neamurilor şi o vor asculta” (versetele 25-29; citat este versetul 28).   
 

 Apostolul Pavel a „a rămas doi ani întregi într-o casă, pe care o luase cu chirie.  Îi primea 
pe toţi care veneau să-l vadă, propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi-i învăţa pe 
oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos” 
(versetele 30 şi 31).  Nici nu putea fi mai bine: deşi deţinut, arestat la domiciliu, Pavel 
avea toată libertatea să predice evanghelia şi un soldat roman, plătit de stat, îl păzea.  În 
felul acesta, nimeni nu-l putea ataca, nimeni nu-l putea împiedica sau opri să facă 
lucrarea lui Dumnezeu.  Un om întemniţat predica în toată libertatea, iar astăzi, în multe 
locuri, oameni care nu sunt întemniţaţi sunt împiedicaţi să o facă sau nu vor să o facă.   
 

 Cartea „Faptele apostolilor” conţine activitatea misionară a ucenicilor Domnului.  E un 
bun curs de istorie bisericească, dar şi un manual de instruire în arta evanghelizării.  
Pavel afirma, la un moment dat, că evanghelia vestită de ei a ajuns pretutindeni:                 
„. . . cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, 
unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi.  Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi 
aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr” (Col 1,5.6).  „. . . fără să vă abateţi de la 
nădejdea evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de 
sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” (versetul 23).   
 

 Informaţiile pe care ni le dă apostolul în cele două texte sunt foarte încurajatoare: 
evanghelia ajunsese „în toată lumea”, fusese deja propovăduită „oricărei făpturi de sub 
cer”.  Era împlinirea exactă a planului Mântuitorului: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din 
toate neamurile” (Mat 28,19).  „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la 
orice făptură” (Marcu 16,15).   
 

 Pavel făcea această constatare în anul 64 al erei creştine.  Această evanghelizare a lumii 
s-a realizat în numai 33 de ani, câţi trecuseră de la Ziua Cincizecimii: 64-31 = 33.  Extrem 
de repede, de oameni care mergeau pe jos, poate călare, uneori cu corabia.  Fără 
sateliţi, fără televiziune, radio, internet, avioane.  E adevărat că acum există mult mai 
multă lume decât era atunci şi această lume e risipită pe toate continentele, în jurul 
globului.  Totuşi, ar fi de aşteptat ca, în prezent, cu mijloacele de locomoţie, comunicaţie 
şi publicare de care se face uz, cam acelaşi timp să fie suficient pentru încheierea lucrării 
advente.   
 

 Ce a produs această deosebire?  Adevărul este că, aşa cum a prezis Mântuitorul, în 
ajunul revenirii Sale nu va fi multă credinţă pe pământ (vezi Luca 18,8), în timp ce, pe 
vremea aceea, oamenii erau mult mai religioşi decât acum, iar ateii erau rari.  Totuşi, 
această deosebire nu explică succesul evanghelizării din primul secol, pentru că 



religiozitatea oamenilor, iudaică sau păgână, nu era uşor de penetrat cu evanghelia.  
Singura explicaţie a fost dată de făgăduinţa Mântuitorului: „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).   
 

 Nu poate exista o altă sursă de putere pentru evanghelizarea din anii premergători 
revenirii Mântuitorului, decât aceeaşi care i-a mânat pe apostoli în lucrarea lor – de data 
aceasta ploaia târzie.  Tehnologia este catalizator, dar adevărata putere este divină.   
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic în această privinţă: „Este adevărat că, în timpul sfârşitului, 
când lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se încheie, eforturile stăruitoare depuse de 
credincioşi consacraţi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, urmează să fie însoţite de semne 
speciale ale favorii divine.  Prin ilustraţiile ploii timpurii şi a celei târzii, care cad în ţările 
orientale la semănat şi la seceriş, profeţii evrei au prezis acordarea de har spiritual    
într-o măsură extraordinară asupra bisericii lui Dumnezeu.  Revărsarea Duhului în zilele 
apostolilor a fost începutul ploii timpurii şi rezultatul a fost glorios.  Până la sfârşitul 
timpului, prezenţa Duhului urmează să rămână cu biserica adevărată.  Însă, aproape de 
încheierea secerişului pământului, o acordare specială de har spiritual este făgăduită ca 
să pregătească biserica pentru venirea Fiului omului.  Revărsarea Spiritului este 
asemănată cu căderea ploii târzii şi, pentru această putere suplimentară, creştinii 
trebuie să trimită cererile lor către Domnul secerişului, ‚în timpul ploii târzii’.”  (The Acts 
of the Apostles/Faptele apostolilor, paginile 54-55) 
 

 Evanghelia înseamnă „veste bună”, de la cuvintele greceşti eu (bun, bună) şi aggelia (se 
citeşte angelia: solie, veste, doctrină, precept) (vezi The Analytical Greek Lexicon/ 
Lexiconul analitic grecesc, Harper and Brothers, New York, paginile 171 şi 3).  Dar nu 
este numai atât, ea nu este doar o informaţie îmbucurătoare, ci şi o extraordinară 
putere divină care schimbă vieţi: „Căci mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos; 
fiincă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a 
iudeului, apoi a grecului” (Rom 1,16).        
 

 Care este conţinutul evangheliei?  Răspunsul e dat de apostolul Pavel la începutul 
Epistolei către Romani: „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).  
Evanghelia a fost prezisă în tot Vechiul Testament, prin profeţi, şi Îl priveşte pe Domnul 
Isus Hristos.  Evanghelia ne spune totul despre Mântuitorul.   
 

 Despre evanghelie se afirmă în Romani 1,17: „. . . deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum 
este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credinţă’.”  Acolo, în evanghelie, se află remediul 



pentru salvarea păcătoşilor.  Se zice că Martin Luther ar fi afirmat că „evanghelizare este 
când un cerşetor îi spune altui cerşetor unde poate găsi pâine.”     
 

 Evanghelia a primit o mulţime de denumiri în cărţile Noului Testament:                                                                   
 
- „. . . vă propovăduiam evanghelia lui Dumnezeu” (1 Tes 2,9);                                                
- „începutul evangheliei lui Isus Hristos” (Marcu 1,1);                                                                                                                                                                                                     
- „. . . ca să vestesc evanghelia harului lui Dumnezeu” (Fapte 20,24);                                                                                        
- „evanghelia mântuirii voastre” (Efes 1,13);                                                                                            
- „având picioarele încălţate cu râvna evangheliei păcii” (Efes 6,15);                                                                    
- „o evanghelie veşnică” (Apoc 14,6);   
- „Isus străbătea toate cetăţile şi satele . . . propovăduind evanghelia împărăţiei” (Mat 
9,35); 
- „. . . după evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale 
oamenilor” (Rom 2,16).                                                                                                                                
 

 Să recapitulăm aceste opt denumiri ale evangheliei:                                                                             
 
(01) evanghelia lui Dumnezeu;                                                                                                                
(02) evanghelia lui Isus Hristos;                                                                                                         
(03) evanghelia harului;                                                                                                                       
(04) evanghelia mântuirii;                                                                                                                          
(05) evanghelia păcii;                                                                                                                           
(06) evanghelia veşnică; 
(07) evanghelia împărăţiei;                                                                                                                        
(08) evanghelia mea.                                                                                                                                   
 

 Nu sunt opt evanghelii, ci denumiri şi caracterizări ale evangheliei.  Nu sunt nici patru 
evanghelii, aşa cum le avem la începutul Noului Testament, ci evanghelia descrisă de 
patru autori.  Există o singură evanghelie, aceea venită din cer.  Orice altă evanghelie 
este falsă şi trebuie respinsă cu hotărâre, aşa cum zice Pavel în Galateni 1,6-9.  Că este 
vorba de o singură evanghelie, observăm în punctul şase de mai sus: îngerul care zboară 
prin mijlocul cerului duce cu el, pentru a o vesti tuturor locuitorilor pământului, o 
evanghelie veşnică.  Aceeaşi, întotdeauna, neschimbată, eternă: „Nu doar că este o altă 
evanghelie”, a precizat Pavel în Galateni 1,7. 
   

 Petru a spus cu hotărâre 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).  Întrucât mântuire 
există numai în Hristos şi întrucât evanghelia Îl priveşte pe El, respingerea evangheliei 
înseamnă nemântuire, înseamnă pierzare veşnică.  Aşa stă scris, anume că Domnul va 
veni „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 1,8). 
 



 De aceea, evanghelia este numită a mântuirii.  Şi mai este numită a harului, a păcii, a 
împărăţiei .  Ea este evanghelia lui Dumnezeu-Tatăl şi a Fiului Său Isus Hristos.  Este şi 
evanghelia Duhului Sfânt, pentru că El este direct implicat în propovăduirea ei:                  
„. . . aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit evanghelia, prin 
Duhul Sfânt trimis din cer” (1 Pet 1,12).  Este evanghelia Dumnezeirii – mesajul 
răscumpărării, pe care Sfânta Treime îl trimite păcătoşilor, locuitori ai planetei Pământ.   
 

 În câteva locuri, apostolul Pavel, care a numit-o atât evanghelia lui Dumnezeu, cât şi 
evanghelia lui Isus Hristos, zice „evanghelia mea”.  De ce?  Se aşază el alături de 
Persoanele Dumnezeirii, însuşindu-şi evanghelia mântuirii?  Nu, altceva trebuie înţeles 
de aici şi anume: dacă evanghelia nu devine a mea, dacă nu mă cucereşte, nu-mi ocupă 
întreaga fiinţă, schimbându-mă, nu pot fi mântuit.  De asemenea, este a mea pentru că 
mă bucur de binefacerile ei şi o împărtăşesc altora: „Fac totul pentru evanghelie, ca să 
am şi eu parte de ea” (1 Cor 9,23).   
 

 Evanghelistul Matei ne arată în ce consta lucrarea Domnului nostru Isus Hristos, imediat 
după botez şi ispitirea din pustie: „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).  O informaţie asemănătoare găsim în cartea 
următoare: „După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea şi propovăduia evanghelia 
lui Dumnezeu.  El zicea: ‚S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape.  
Pocăiţi-vă şi credeţi în evanghelie’” (Marcu 1,14.15).       
 

 În secolul întâi al erei creştine, evanghelia a ajuns la orice făptură de sub cer: unii au 
acceptat-o, alţii nu.  Acea vastă acţiune, întreprinsă de oameni săraci şi fără cultură 
lumească, a fost posibilă datorită revărsării peste creştini a ploii timpurii a Duhului Sfânt.  
La sfârşitul istoriei, întreaga lume urmează să fie din nou făcută conştientă de 
evanghelia veşnică, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, manifestându-Şi acum puterea sub 
forma ploii târzii.  Unii o vor primi, alţii nu.   
 

 „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).  „După aceea, am văzut, pogorându-se din cer, un 
alt înger, care avea o mare putere, şi pământul s-a luminat de slava lui” (Apoc 18,1).  
Îngerul cu evanghelia veşnică este mişcarea adventă, cel cu mare putere, care a luminat 
tot pământul, este ploaia târzie a Duhului Sfânt.  Unul are evanghelia, pe care o 
propovăduieşte, celălalt are puterea necesară pentru răspândirea ei.   

 

 Ce putere?  Manifestarea la sfârşitul istoriei a aceleiaşi puteri pe care a prevăzut-o 
Mântuitorul pentru start, pentru prima biserică: „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).  Luminarea întregului pământ prin ploaia 
târzie duce la încheierea lucrării advente, a vestirii mântuirii prin Isus Hristos: 



„Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).       
 

 Evanghelia mântuitoare, care aduce pace şi împarte har, este „evanghelia împărăţiei”.  
Primirea ei în inimă şi viaţă face din noi „fiii împărăţiei” (Mat 13,38).  Tuturor celor 
răscumpăraţi prin harul evangheliei li se va adresa fericita invitaţie: „Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii” (Mat 25,34).  Aceea este destinaţia finală a evangheliei, aducerea 
mântuiţilor în împărăţia pregătită de şase milenii.  Acum se fac în cer ultimele pregătiri 
în acest sens.  În curând, strigarea aceasta se va auzi şi va împlini nădejdea tuturor celor 
ce se roagă fierbinte: „Vie împărăţia Ta!”  (Mat 6,10).  Amin!    

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 430: „Mergeţi la cei pierduţi!”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„POCĂIŢI-VĂ, CĂCI ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR                                                                                                 

ESTE APROAPE!”  

 Doi titani ai Noului Testament au folosit exact aceste cuvinte în propovăduirea lor: Ioan 
Botezătorul şi Domnul Isus Hristos.  Iată probele biblice:                                
 
(01) „În vremea aceea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii.  El zicea: 
‚Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape’” (Mat 3,1.2).                                                                                                     
 
(02) „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: ‚Pocăiţi-vă, căci 
împărăţia cerurilor este aproape’” (Mat 4,17).   
 

 Deci, să ne pocăim, pentru că împărăţia cerurilor este aproape.  Dar Noe îi chema pe 
oameni la pocăinţă atunci când împărăţia cerurilor nu era aproape, ci destul de departe, 
iar aproape era dezastrul.  De asemenea, ne putem întreba: „Şi dacă nu este aproape 
împărăţia cerurilor, atunci să nu ne pocăim?  Dacă am afla că mai întârzie, am putea 
amâna pocăinţa?”  Aceasta este concluzia servului celui rău: „Dar, dacă este un rob rău, 
care zice în inima lui: ‚Stăpânul meu zăboveşte să vină!’, dacă va începe să-i bată pe 
tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni 
în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două şi soarta lui 
va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 24,48-51).   
 

 Putem oare să ne permitem a face lucruri rele, respectiv a nu ne pocăi, dacă împărăţia 
lui Dumnezeu nu este aproape sau dacă ni se pare că nu este aproape, şi să intensificăm 
actele credinţei când se apropie şi ştim că se apropie?  Să depindă spiritualitatea noastră 
de un eveniment sau să fie statornică, permanentă şi consecventă?   
 

 Întrebări şi întrebări.  Să cercetăm unele cazuri din Biblie, pentru a vedea cum s-au 
comportat unii oameni păcătoşi, când nu se discuta apropierea împărăţiei lui 
Dumnezeu:                                                                                                                                                 
 
(01) Iov: „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).                                                                                                                                                          
 
(02) David: „David i-a zis lui Natan: ‚Am păcătuit împotriva Domnului!’  Şi Natan i-a zis lui 
David: ‚Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri’” (2 Sam 12,13).  „Ai milă de mine, 
Dumnezeule, în bunătatea Ta!  După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!  
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!”  (Ps 
51,1.2)                                                                                                                                                                 
 
(03) Manase: „Atunci, Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului 
Asiriei, care l-au prins pe Manase şi l-au pus în lanţuri.  L-au legat cu lanţuri de aramă şi 
l-au dus la Babilon.  Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi   
s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi.  I-a făcut rugăciuni şi Domnul, 



lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui.  
Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu” (2 Cron 33,11-13).                                                                                                                                              
 
(04) Un vameş la templu: „Vameşul sta departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice 
spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‚Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’  Eu vă 
spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt 
(fariseul).  Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat” (Luca 
18,13.14).   
 
(05) Simon Petru: „În clipa aceea, a cântat cocoşul.  Şi Petru şi-a adus aminte de vorba, 
pe care i-o spusese Isus: ‚Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’  
Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar” (Mat 26,74.75).    
 

 Iată oameni care s-au pocăit de păcatele lor, atunci când mustrarea profetului, vocea lui 
Dumnezeu, glasul conştiinţei i-au impresionat.  Copleşiţi de simţământul vinovăţiei, ei    
s-au smerit şi s-au întors la Dumnezeu.  Era recunoaşterea stării personale nenorocite şi 
a nevoii de schimbare care a determinat trezirea şi întoarcerea la Dumnezeu, nu 
iminenţa vreunui eveniment sau teama de pedeapsă.  Când i-a răspuns lui Solomon în 
urma rugăciunii acestuia de la dedicarea templului, Dumnezeu a făgăduit: „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 asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui 
ţara” (2 Cron 7,14).   
 

 Când ascultătorii din Ziua Cincizecimii a anului 31 după Hristos, „străpunşi în inimă” în 
urma cuvântării lui Petru, au întrebat, „Fraţilor, ce să facem?”, răspunsul apostolului a 
fost foarte clar şi direct: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Sfântului Duh” (Fapte 
2,37.38).   
 

 Ca să fie autentică, pocăinţa nu trebuie să se producă sub presiunea evenimentelor.  
Oamenii se închină când fulgeră, merg la biserică după catastrofe, arată mai mult interes 
pentru religie când sunt loviţi de nenorociri.  Cu rare excepţii, semenea pocăinţe dispar 
când împrejurarea care le-a forţat încetează.   
 

 Apropierea împărăţiei cerurilor să fie numai catalizator al pocăinţei, dar nu cauza ei 
directă, pentru că atunci nu are temelie.  Pocăinţa trebuie să fie o experienţă zilnică, să 
fie o permanenţă, o constantă.  Adică trebuie să trăim într-o neîncetată stare de 
pocăinţă.   
 

 Aşa zice şi Spiritul Profetic: „Viaţa pe care o trăim trebuie să fie o viaţă de continuă 
pocăinţă şi umilinţă.  Avem nevoie să ne pocăim în permanenţă, ca să fim în permanenţă 
biruitori.”  (Manuscrisul 92 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 959)  
 



 Nici pocăinţa care dă pe faţă regrete pentru rezultatele rele neaşteptate ale acţiunilor 
nu este o pocăinţă veritabilă.  Calculele lui Iuda Iscarioteanul nu au reuşit; când şi-a 
văzut nădejdile spulberate, atunci „s-a căit”, a aruncat arginţii în templu şi s-a dus de s-a 
spânzurat (vezi Matei 27,3-10).  Niciodată după o adevărată pocăinţă nu urmează 
sinuciderea!  Dacă Hristos S-ar fi liberat din detenţie, Iuda ar fi continuat să fie omul care 
a fost.  La fel de artificiale au fost manifestările de căinţă ale lui Esau, faraon, Saul fiul lui 
Chiş.   
 

 Şi ce este pocăinţa?  Avem clasica definiţie a Spiritului Profetic: „Pocăinţa cuprinde 
părere de rău din cauza păcatului şi părăsirea lui.  Noi nu vom renunţa la păcat decât 
dacă vedem păcătoşenia lui; până când nu vom părăsi păcatul din inima noastră, nu va fi 
nicio schimbare reală a vieţii.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 23)  
 

 De ce este necesară pocăinţa?  Din cauza existenţei păcatului.  Acolo unde nu există 
păcat nu este nevoie de pocăinţă.  Această acţiune spirituală este strict legată de situaţia 
noastră, a pământenilor.   
 

 Şi care este scopul pocăinţei?  Acum, iertarea păcatelor şi reintegrarea în familia lui 
Dumnezeu; scopul final este „mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi” (1 
Pet 1,5).  „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).  Nimeni nu va moşteni împărăţia lui Dumnezeu fără să se fi pocăit.  
Nu se poate trăi în veci fără pocăinţă.  Dar Dumnezeu nu are plăcerea să ne înjosească, 
să ne chinuiască, să ne tortureze sufletul.  Noi înşine trebuie dorim debarasarea de rău şi 
trăirea unei vieţi după voia lui Dumnezeu.  Nu există pace sufletească adevărată decât în 
viaţa acelora care au experimentat această întoarcere de la păcat la sfinţenie. 
 

 Pocăiţi-vă!  Poate omul să se pocăiască?  Chiar dacă vrea, are el această capacitate?  
Iată ce a zis apostolul Petru în faţa Sinedriului: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu 
puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea 
păcatelor” (Fapte 5,31).  Isus cel înălţat, făcut Domn şi Mântuitor, dă pocăinţa şi dă 
iertarea păcatelor.  Nu există iertare a păcatelor fără pocăinţă, dar nu există pocăinţă 
emanată din inima omenească.  Ca şi iertarea, pocăinţa este dată de sus.  Dar nu este 
dată în mod forţat, de aceea cei mai mulţi oameni nu se pocăiesc.  „Pocăiţi-vă” 
înseamnă acceptaţi lucrarea salvatoare a lui Dumnezeu în inimile voastre, lăsaţi-L să 
producă în voi această stare de pocăinţă! 
 

 Vorbind despre pocăinţa manifestată de David şi exprimată în Psalmul 51, sora White 
spune: „O pocăinţă ca aceasta este mai presus de puterea noastră de a o înfăptui; ea se 
obţine numai de la Hristos, care S-a înălţat şi a dat daruri oamenilor.”  (Steps to Christ/ 
Calea către Hristos, pagina 25)  
 



 Oamenii trebuie să vină la Hristos aşa cum sunt şi El Se va îngriji de schimbarea lor.  Nu 
se aşteaptă de la cei bolnavi să se vindece înainte de a se prezenta la medic; de fapt, de 
ce l-ar mai căuta atunci?  Iată ce zice în acest sens profetesa: „Biblia nu ne învaţă că 
păcătosul trebuie să se pocăiască înainte de a putea da curs invitaţiei lui Hristos, ‚Veniţi 
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă’ (Mat 11,28).  Numai puterea 
care porneşte de la Hristos conduce la pocăinţă autentică.”  (Ibid., pagina 26)    
 

 Iată un alt citat în acelaşi context: „Hristos este sursa oricărui impuls corect.  El este 
singurul care poate implanta în inimă vrăjmăşie împotriva păcatului.  Orice dorinţă după 
adevăr şi curăţie, orice convingere cu privire la propria noastră păcătoşenie este o 
dovadă că Spiritul Său acţionează asupra inimilor noastre.”  (Ibid.) 
 

 Observăm că tendinţa către pocăinţă este de provenienţă divină.  Aşa zice şi apostolul 
Pavel: „Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări?  Nu 
vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?”  (Rom 2,4)  
 

 Când S-a născut Isus, nişte magi de la Răsărit au venit conduşi de o stea şi s-au oprit la 
Ierusalim, unde steaua a dispărut pentru un timp.  Acolo, ei 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 2,2).  Hristos a fost întrebat mai târziu de Pilat: „Atunci, un 
Împărat tot eşti!”  Iar El a răspuns: „Da, Eu sunt împărat” (Ioan 18,37).   
 

 Odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu a venit, s-a apropiat.  
Această fază a împărăţiei cerurilor a fost anunţată atât de Ioan Botezătorul, cât şi de 
Hristos, când ziceau: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape!”  Mântuitorul    
le-a răspuns fariseilor că împărăţia lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile, ci ea 
este în inimile oamenilor.  Aceasta nu putea să fie împărăţia viitoare, a slavei, despre 
care ne rugăm: „Vie împărăţia Ta”, pentru că aceea chiar izbeşte privirile.  Era vorba de 
harul divin cuceritor de inimi.  Cuvântul lui Hristos ajunge să locuiască în oamenii care îl 
primesc şi el lucrează minuni în vieţile lor.   
 

 „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape.”  Biblia vorbeşte astfel despre două 
faze ale împărăţiei lui Dumnezeu:                                                                                                                       
 
(01) Împărăţia harului: „Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni împărăţia lui 
Dumnezeu.  Drept răspuns, El le-a zis: ‚Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să 
izbească privirile.  Nu se va zice: ‚Uite-o aici!’  sau ‚Uite-o acolo!’  Căci iată că împărăţia 
lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru’” (Luca 17,20.21).                                                                     
 
(02) Împărăţia slavei: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta 
la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în împărăţia cerurilor” (Mat 8,11).  Aceasta nu poate fi 
decât împărăţia slavei, pentru că patriarhii erau morţi când vorbea Domnul Isus şi numai 
în ceruri vor putea avea parte de o astfel de cinste.  „Atunci, cei neprihăniţi vor străluci 



ca soarele în împărăţia Tatălui lor” (Mat 13,43).  „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).   
 

 Astfel, împărăţia harului le este oferită oamenilor acum.  Dacă o primesc, începutul este 
modest, dar continuă să se dezvolte până la maturitate, aşa cum şi apostolul Pavel a 
observat: „. . . până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efes 4,13).  
Pentru această experienţă, oamenii trebuie să dea dovadă de sinceritate şi seriozitate, 
de lepădare de sine şi spirit de sacrificiu – să fie gata să renunţe la orice pentru a fi 
părtaşi de fire dumnezeiască (vezi 2 Pet 1,4), pentru a deveni cetăţeni ai împărăţiei lui 
Dumnezeu: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus Hristos” (Filip 3,20).   
 

 Această manifestare a împărăţiei lui Dumnezeu a fost comparată de Hristos cu multe 
elemente din natură: cu sămânţa de muştar şi cu aluatul (Mat 13,31-33), unde creşterea 
lentă şi tăcută este subliniată; cu comoara ascunsă în ţarină şi cu mărgăritarul de mare 
preţ (versetele 44-46), pentru obţinerea cărora oamenii trebuie să fie gata să sacrifice 
tot ce au; cu năvodul, care prinde tot felul de peşti, urmând selecţia finală (versetele 47-
50), pentru că nu toţi cei prinşi în năvod vor fi acceptaţi, de aceea a zis El nu o dată: 
„Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi” (Mat 22,14).   
 

 Mântuitorul a arătat prioritatea absolută a împărăţiei cerurilor pentru urmaşii Săi; El a 
zis: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri 
vi se vor da pe deasupra” (Mat 6,33).  Acceptarea lui Hristos şi a mântuirii produse de El 
înseamnă acceptarea împărăţiei cerurilor; nimic nu merită aceeaşi măsură de atenţie.  
Apostolul Pavel a înţeles acest lucru, când a scris: „Dar lucrurile care pentru mine erau 
câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.  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 un gunoi, ca să-L 
câştig pe Hristos” (Filip 3,7.8). 
 

 Se pot produce pierderi, multe pierderi.  Oamenii pot să pornească pe drumul acestei 
experienţe spirituale, de a avea împărăţia harului în inimile lor sau ei să fie cuprinşi de 
ea şi, totuşi, să nu persevereze sau să fie superficiali.  Intrarea în împărăţia slavei poate 
avea loc numai pentru cei ce au trăit în împărăţia harului şi au avut plinătatea acestei 
experienţe.  Dar contactul cu împărăţia harului nu garantează neapărat intrarea în 
împărăţia slavei.  Aşa a zis Hristos: „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) 
 



 Prin urmare, când Ioan Botezătorul şi Mântuitorul îi chemau pe oameni la pocăinţă, 
„pentru că împărăţia cerurilor este aproape”, ei nu foloseau un argument ademenitor.  
Pocăinţa duce în cele din urmă la moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu; între aceste două 
realităţi există o legătură logică şi solidă.  Chemarea aceea era mai degrabă un apel la 
conştiinţa lor: puneţi împărăţia lui Dumnezeu pe primul plan al preocupărilor voastre, 
nu pierdeţi perspectiva de a fi pe veci cu Dumnezeu!  Iar pentru ca această moştenire a 
sfinţilor să fie posibilă, aveţi nevoie de pocăinţă. 
 

 Ultima avertizare către o lume pierdută sună la fel ca şi „începutul evangheliei lui Isus 
Hristos”.  Ce altceva este chemarea îngerului care zboară prin mijlocul cerului cu o 
evanghelie veşnică, pentru a o vesti tuturor locuitorilor pământului, zicând cu glas tare: 
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui!”, decât acelaşi 
apel rostit de Ioan Botezătorul şi de Mântuitorul: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor 
este aproape!”?  În acest apel se simte dorinţa fierbinte a Domnului Isus Hristos de a 
vedea cât mai mulţi oameni răscumpăraţi: „Împărăţia cerurilor este aproape; nu 
amânaţi întoarcerea la Dumnezeu.  De ce să pierdeţi bucuria de a moşteni această 
împărăţie eternă?” 
 

 Fraţi iubiţi, noi să nu suferim această pierdere, ci să ne pocăim, pentru că împărăţia 
cerurilor este acum foarte, foarte aproape şi va deveni a noastră pe vecie!  Amin!       

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 82: „Vreau să fiu în veci cu Domnul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNDREPTĂŢIREA PRIN HRISTOS 

 În una din parabolele Sale, Isus a zis că un fariseu s-a suit la templu ca să se închine (vezi 
Luca 18,11.12).  El s-a exprimat așa: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi 
oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.  Eu postesc de 
două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”   
 

 Iar în Predica de pe Munte, Mântuitorul a zis: „Căci vă spun că, dacă neprihănirea 
voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra 
în împărăţia cerurilor” (Mat 5,20).  Cum poţi oare să întreci neprihănirea fariseilor?  În 
loc de zeciuială să dai a cincea parte din toate veniturile, în loc de două zile pe 
săptămână să posteşti trei zile?  Nu e vorba de cantitate, ci de spirit şi de atitudine.  
Domnul Isus a vrut să spună: „Dacă aveţi o neprihănire ca a fariseilor, nu altfel, sunteţi 
pierduţi.  Cu alte cuvinte, dacă nu aveţi o neprihănire complet lipsită de paradă şi 
aroganţă, de încredere în sine şi dispreţ faţă de alţii, nu veţi moşteni viaţa veşnică.   
Nimeni nu va intra în împărăţia cerurilor cu o neprihănire ca a lor.  Nimeni.”   
 

 Istoria e plină de încercări de a înlocui neprihănirea divină cu neprihănirea omenească, 
adică a faptelor sau meritelor omeneşti.  Iată unele exemple notate în Biblie:                                                                                                                                              
 
(01) Adam şi Eva „au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele” (Gen 
3,7).  De ce?  Au cunoscut că erau goi, după ce au mâncat din pomul oprit.  Păcatul a 
făcut să dispară slava lui Dumnezeu care-i acoperea ca un veşmânt de lumină.  Zice 
Pavel: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23).  Primii 
noştri părinţi au făcut o încercare de a înlocui ce pierduseră, un fel de îndreptăţire 
omenească, dar zadarnică.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
(02) Cain şi Abel au adus jertfe (vezi Geneza 4,1-5).  În timp ce Abel a respectat 
instrucţiunile divine, aducând o jertfă de sânge, care Îl simboliza pe Salvatorul şi era o 
mărturisire din partea lui a păcătoşeniei sale şi a nevoii de un Mântuitor, Cain a adus „o 
jertfă de mâncare din roadele pământului”, la care lucrase el.  Fără sânge.  Fără a 
recunoaşte nevoia de un Mântuitor.  Era propria lui neprihănire, haină murdară.                                                                                             
 
(03) Un legământ a fost încheiat la Sinai între Dumnezeu şi poporul Israel; aceştia au 
declarat cu siguranţă: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul” (Exod 24,7).  La 
scurt timp după aceea, ei au rupt legământul, făcând un viţel de aur şi închinându-se la 
el.  Acesta era legământul cel vechi, bazat pe promisiuni omeneşti.                                                                                                                                                   
 
(04) Fariseul care s-a suit la templu ca să se roage a făcut o expoziţie a faptelor şi a 
meritelor lui, comparându-se cu vameşul şi găsindu-se superior.  El nu a cerut nimic şi nu 
a primit nimic.  Vameşul nu a avut cu ce să se laude, dar s-a rugat: „Dumnezeule, ai milă 
de mine, păcătosul!”  (Vezi Luca 18,9-14; citatul este din versetul 13).  Concluzia 
Mântuitorului a fost: „Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit 



neprihănit decât celălalt.  Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi 
înălţat” (versetul 14).   
 

 Cum putem obţine adevărata neprihănire, acceptată în ceruri?  Zice profetesa: „Nu prin 
strădanii chinuitoare sau prin trudă istovitoare, nu prin daruri şi sacrificii se obţine 
neprihănirea; ci ea este dată în dar fiecărui suflet care flămânzeşte şi însetează ca să o 
primească.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 18)  
 

 La o lecţie de Biblie, profesorul i-a invitat pe unii elevi să vină la tablă şi să tragă o linie 
dreaptă cu creta, o linie cât mai dreaptă cu putinţă.  Fiecare din ei a făcut tot ce a putut, 
dar niciuna din acele linii nu era absolut dreaptă, nu era perfectă.  Atunci, profesorul a 
luat o riglă, a aşezat-o peste fiecare linie trasă de elevi şi a tras el o linie de-a lungul 
riglei.  După aceea, a şters ieşiturile.  Concluzia: „Aşa face şi Dumnezeu.  Noi trebuie să 
procedăm cât putem mai bine, apoi El face corecturi.” 
 

 Un alt credincios explica acest raport dintre acţiunile omului şi lucrarea lui Dumnezeu 
astfel: s-a dus la tocul uşii şi a întins mâna în sus cât a putut, dar nu ajungea până la 
pragul de sus, pentru că era scund.  Apoi a zis: „Ce nu pot eu să fac, face Dumnezeu.  El 
mă duce până la pragul de sus.” 
 

 E cunoscută bine ilustraţia cu barca şi vâslele, spunându-se că o vâslă reprezintă 
credinţa, cealaltă faptele.  Dacă acţionează amândouă, barca înaintează, dacă e folosită 
numai una, barca se învârteşte pe loc. 
 

 Aceste ilustraţii sunt interesante, sunt frumoase şi sunt folosite cu bune intenţii, însă, în 
toate acestea, Dumnezeu face numai nişte completări.  Mântuirea este o coproducţie, o 
face Dumnezeu în parte şi o fac eu în parte; adică El intervine când eu am atins limita.  
Dar adevărul este că mântuirea este în întregime opera lui Dumnezeu.  Iată ce spune 
profetul Isaia despre faptele noastre bune: „Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate 
faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.  Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi 
nelegiuirile noastre ne iau ca vântul” (Isa 64,6).   
 

 Spiritul Profetic avertizează: „Principiul că omul se poate mântui prin propriile lui fapte 
se afla la temelia oricărei religii păgâne; devenise acum principiul religiei iudaice.  Satana 
implantase acest principiu.  Oriunde este susţinut, oamenii nu au nicio barieră împotriva 
păcatului.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 35-36) 
 

 Ideea că noi avem o parte de realizat în procesul mântuirii nu este biblică şi nu este 
corectă.  Atenţie, aşteptaţi să auziţi tot.  Ce parte a avut Lazăr în învierea lui?  Când 
Domnul a strigat: „Lazăre, vino afară!”, el a înviat.  Mort nu ar fi putut veni afară.  După 
înviere s-a mişcat greoi, pentru că avea mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, dar 



era viu, se mişca.  Până să strige Isus, el era mort.  Nu putea face absolut nimic pentru 
sine.  Aşa sunt păcătoşii până când intervine Hristos.     
 

 Neprihănirea lui Hristos este adesea comparată în Biblie cu o haină; în această privinţă, 
sora White a scris: „Această haină, ţesută în războiul cerului, nu are în ea niciun fir de 
concepţie omenească.  Hristos, în natură omenească, a realizat un caracter desăvârşit, 
iar caracterul acesta El Se oferă să ni-l împărtăşească nouă.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 311)  
 

 Cineva zicea odată: „Să avem credinţă, dar să avem şi fapte.”  În opinia sa, ar fi vorba de 
două componente diferite, ca două vâsle, ale vieţii creştinului.  Dar este ca şi când am 
zice: „Să avem foc, dar să avem şi căldură.”  Căldura este dată de foc.  Dacă avem 
credinţă, faptele creştine vor izvorî din ea, nu în sensul că ele ne-ar mântui.  Noi apucăm 
mântuirea oferită de Cer prin credinţă şi numai prin credinţă, iar aceasta lucrează.   
 

 În Efeseni 2,8, ni se spune clar: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.  Şi aceasta 
nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.”  Ce este darul lui Dumnezeu?  Harul, 
credinţa, mântuirea.  Toate constituie darul lui Dumnezeu.  Iar faptele?  „Nu prin fapte, 
ca să nu se laude nimeni” (versetul 9).  Versetul următor merge şi mai departe: „Căci noi 
suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”  Nu numai credinţa provine de la 
Dumnezeu, ci şi faptele bune izvorăsc din puterea Lui, El „le-a pregătit mai dinainte, ca 
să umblăm în ele.”   
 

 Nu există contrazicere între Pavel şi Iacov.  Primul a zis: „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu 
este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos . . .” (Gal 
2,16).  Al doilea s-a exprimat astfel: „Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin 
fapte şi nu numai prin credinţă” (Iac 2,24).  Numai prin credinţă sau nu numai prin 
credinţă?  Nu printr-o credinţă moartă, pe care o au şi diavolii, ci printr-una vie, din care 
izvorăsc fapte binecuvântate.  Este vorba de cauză şi efect: Pavel subliniază cauza, Iacov 
– efectele.  Teologiile lor sunt complementare.                   
 

 Dumnezeu ne iartă prin harul Său, prin îndurarea Sa, manifestate în Domnul Isus Hristos, 
datorită jertfei Sale ispăşitoare.  Ne va judeca însă după fapte, singurele indicii vizibile că 
am fost cu adevărat răscumpăraţi: „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca 
să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc 22,12).   
 

 Apostolul Pavel exclude cu desăvârşire faptele ca mijloc de îndreptăţire sau mântuire: 
„Şi sunt socotiţi neprihăniţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus” (Rom 3,24).  „Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin 
credinţă, fără faptele legii” (versetul 28).  „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit 
neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în 



Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele legii, 
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii” (Gal 2,16). 
 

 Apostolul Pavel era omul care iubea legea lui Dumnezeu, nu mai puţin decât autorul 
Psalmului 119.  El a zis: „Aşa că legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, 
dreaptă şi bună” (Rom 7,12).  „Ştim, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt 
pământesc, vândut rob păcatului” (versetul 14).   
 

 Ce înţelegem de aici?  Biblia o spune clar că legea lui Dumnezeu este perfectă şi veşnică; 
Isus nu a venit ca să o desfiinţeze, ci ca să o întărească.  Problema nu este cu legea 
divină, ci cu păcătosul.  Zice Pavel: „Fiindcă, după omul dinlăuntru, îmi place legea lui 
Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite 
de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (Rom 
7,22.23).   
 

 Adam a fost creat desăvârşit.  Înainte de păcătuire, el putea asculta în mod perfect de 
legea lui Dumnezeu.  A căzut pentru că aşa a ales, nu pentru că era inevitabilă căderea.  
Odată căzut însă, el nu a putut produce decât urmaşi păcătoşi: „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).   
 

 Noi nu suntem în situaţia lui Adam dinainte de cădere, când avea în el, prin creaţiune, 
capacitatea de a face binele.  Noi avem o fire păcătoasă, păcatul este lipit de noi şi îl 
facem, chiar când mintea noastră iubeşte legea divină.  Ce este de făcut? 
 

 Soluţia o oferă apostolul Pavel şi este atât de simplă.  Auziţi-o: „Am fost răstignit 
împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal 
2,20).  Aţi observat?  Dacă acceptăm ca Hristos să trăiască în noi, atunci împlinirea voii 
lui Dumnezeu, adică trăirea în conformitate cu legea Sa, devine o realitate, pentru că 
Isus trăieşte în noi.  Atunci, Dumnezeu aplică noul legământ şi anume: „. . . voi pune 
legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeu lor şi ei vor fi 
poporul Meu” (Evr 8,10).   
 

 Auziţi ce spune profetul Isaia: „Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie 
în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua 
izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca pe o mireasă 
împodobită cu sculele ei” (Isa 61,10).  M-a îmbrăcat, m-a acoperit, m-a împodobit.  Totul 
este din afara individului – Dumnezeu întreprinde aceste acţiuni, de aceea păcătosul se 
bucură în Domnul şi este plin de veselie în Dumnezeul său.   
 

 Iată această tratare a păcătosului în viziunea avută de profetul Zaharia despre marele 
preot Iosua: „Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi, totuşi, stătea în picioare 



înaintea Îngerului.  Iar Îngerul, luând cuvântul, le-a zis celor ce erau înaintea Lui: 
‚Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!’  Apoi i-a zis lui Iosua: ‚Iată că îndepărtez de la 
tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!’  Eu am zis: ‚Să i se pună pe cap o 
mitră curată!’  Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce 
Îngerul Domnului stătea acolo” (Zah 3,3-5).  „Îngerul Domnului”, aşa cum reiese din alte 
părţi ale Bibliei, este Domnul Isus Hristos, Iahve.  Traducătorul Cornilescu a înţeles lucrul 
acesta şi a scris cuvântul „Îngerul” cu literă iniţială mare.   
 

 Observaţi că toate acţiunile întreprinse pentru Iosua vin din afara lui, alţii le fac: 
„dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el”, „îndepărtez de la tine nelegiuirea”, „te 
îmbrac cu haine de sărbătoare”, „i-au pus o mitră curată pe cap”, „l-au îmbrăcat în 
haine”.  Niciuna din aceste acţiuni nu este efectuată de el.  Domnul porunceşte şi omul 
este schimbat, dar nu împotriva voinţei lui, pentru că atunci ar fi un simplu robot.  Iosua 
nu s-a zbătut şi nu a ţipat în cursul acestor acţiuni, ci le-a acceptat şi s-a bucurat de ele. 
 

 Fiul risipitor s-a întors acasă; da, s-a întors, dar putea fi respins, risipise totul şi făcuse 
familia de râs.  Întreaga lui şansă se afla în bunăvoinţa tatălui său.  Acesta s-a dovedit un 
tată minunat: a alergat, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi a poruncit să i se facă servicii 
onorabile: îmbrăcat cu haina cea mai bună, înzestrat cu inelul autorităţii, pusă 
încălţăminte în picioare, organizată o masă festivă îmbelşugată pentru care a fost 
sacrificat viţelul cel îngrăşat.  Totul a făcut tatăl său prin slujitorii săi.  Fiul risipitor a fost 
beneficiar şi s-a bucurat de toate acele binefaceri fără să le merite, fără să le ceară, fără 
să întreprindă el acele acţiuni şi fără să se aştepte la ele (vezi Luca 15,20-24).  
 

 Să luăm aminte la atitudinea următoarelor personaje biblice:                                                                                           
 
(01) femeia prinsă în adulter (Ioan 8,1-11) – disperare tăcută înaintea lui Hristos;                                                                  
(02) fiul risipitor: „Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău” (Luca 15,21) – totală 
nevrednicie recunoscută;                                                                                                                                                    
(03) vameşul care se ruga la templu: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 
18,13) – apel smerit la harul divin;                                                                                                                                    
(04) tâlharul pocăit: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta!”  
(Luca 23,42) – rugăciune pentru mântuire eternă în împărăţia Domnului Hristos.                                                
 
Dacă vom combina toate aceste elemente, vom obţine în întregime ceea ce se cheamă 
neprihănirea sau îndreptăţirea prin credinţă.    
 

 Se vorbeşte mult despre legalism, dar ce este legalismul?  Are trei componente:                                      
 
(01) a pretinde că suntem mântuiţi prin ţinerea legii lui Dumnezeu;                                                   
(02) a pretinde că putem, prin noi înşine, fără ajutor de sus, să ţinem legea lui 
Dumnezeu;                                                                                                                                                    
(03) a critica viaţa altora cu aere de superioritate.                                                                                       
 



Acesta este legalismul, dar a iubi legea lui Dumnezeu, a dori să o împlinim, să trăim în 
armonie cu ea, nu este legalism, ci credincioşie.   
 

 În ţări cu populaţie catolică sau ortodoxă, convertiţilor la credinţa adventistă le vine mai 
greu să înţeleagă că mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu, un dar, că noi 
nu avem nicio contribuţie la ea.  Această dificultate nu există pentru cei convertiţi din 
protestantism, pentru că aceasta este ce au auzit toată viaţa lor – că suntem mântuiţi 
fără plată, că mântuirea este darul lui Dumnezeu.  Pericolul pentru aceştia este altul: 
antinomianismul, opoziţia faţă de legea lui Dumnezeu şi predicarea unui har ieftin.   
 

 Creştinismul apostaziat a preluat cuvintele lui Pavel din Romani 7, cu privire la neputinţa 
firii de a se supune legii lui Dumnezeu, şi a făcut din ele o teologie a iadului, a 
dezastrului: deci, dacă firea noastră nu se supune legii lui Dumnezeu, atunci nici nu este 
nevoie de această lege, ea a fost pironită pe cruce, nu mai suntem sub lege, suntem sub 
har.  Pavel le răspunde cu indignare: „Este oare Hristos un slujitor al păcatului?  
Nicidecum!”  (Gal 2,17).  Legea circulaţiei este călcată în fiecare zi de mulţi şoferi; nu ştiu 
cine nu a călcat niciodată un aspect al ei: să fie desfiinţată?  Cum ar decurge circulaţia? 
 

 Nu poţi să respingi legea lui Dumnezeu sau chiar să o ignori şi încă să mai vorbeşti 
despre îndreptăţirea prin credinţă.  Întregul proces porneşte de la lege, oglinda, 
radiografia: mai întâi trebuie să ştii că eşti păcătos privind la lege şi Duhul Sfânt va 
produce pocăinţa: „. . . prin lege vine cunoştinţa deplină a păcatului” (Rom 3,20).    
 

 Mişcarea adventă a redescoperit legea divină în toată amploarea ei.  Biserica adventă 
este biserica rămăşiţei, despre care  Biblia zice: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc 14,12).  În primele decenii de după 
1844, adventiştii au promovat cunoaşterea legii divine, într-o lume care ignora sau chiar 
nega valabilitatea Decalogului.  Acest zel a fost însă dus la extrem, în sensul că 
predicarea mântuirii prin Isus Hristos, şi numai prin El, a fost neglijată.   
 

 La Conferinţa Generală de la Minneapolis din anul 1888, adevărul îndreptăţirii prin 
credinţa în Hristos a fost susţinut prin studii bine pregătite de A. T. Jones şi E. J. 
Waggoner.  Era redescoperirea adevărului străvechi, care a fost lansat în Grădina Eden 
prin prima făgăduinţă a unui Mântuitor, a fost făcut cunoscut lui Avraam, mai ales prin 
experienţa jertfirii fiului său Isaac, a fost prezent în sistemul jertfelor de animale, care 
arătau spre Golgota, şi a fost predicat mereu şi mereu de-a lungul timpurilor biblice. 
 

 Două texte, unul din Vechiul Testament şi altul din Noul Testament, reprezintă 
fundamentul învăţăturii despre îndreptăţirea prin credinţă:                                                                                  
  
(01) „Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin 
credinţa lui” (Hab 2,4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 



(02) „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; 
deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi 
care duce la credinţă, după cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credinţă’” (Rom 
1,16.17).   
 

 Aceste texte au fost studiate de reformatori, mai ales de Martin Luther, şi au constituit 
lumina Reformaţiunii: înapoi la evanghelie, la mântuirea prin Domnul Isus Hristos, de la 
adorarea sfinţilor, bizuirea pe sacrificii bisericeşti şi pe merite omeneşti pentru 
obţinerea mântuirii.  
 

 Întrebată despre raportul dintre îndreptăţirea prin credinţă şi întreita solie îngerească, 
sora White a răspuns: „Unii mi-au scris, întrebând dacă solia îndreptăţirii prin credinţă 
este solia îngerului al treilea şi eu am răspuns, ‚ea este solia îngerului al treilea în 
adevăr.’”  (Review and Herald din 1 aprilie 1890, citat în Selected Messages/Solii alese, 
cartea 1, pagina 372)  
 

 Iată unele definiţii date în Spiritul Profetic pentru îndreptăţirea prin credinţă:                                                        
 
- „Ce este îndreptăţirea prin credinţă?  Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca slava 
omului în ţărână şi de a face pentru om ceea ce el nu poate face pentru sine.  Când 
oamenii îşi văd propria nimicnicie, ei sunt pregătiţi să fie îmbrăcaţi cu neprihănirea lui 
Hristos.”  (The Faith I live By/Credinţa prin care trăiesc, pagina 111)                                                                        
 
- „Neprihănirea este sfinţenie, asemănare cu Dumnezeu şi ‚Dumnezeu este dragoste’ (1 
Ioan 4,16).  Este conformare cu legea lui Dumnezeu, pentru că ‚toate poruncile Tale sunt 
drepte’ (Ps 119,172) şi ‚dragostea este împlinirea legii’ (Rom 13,10).  Neprihănirea este 
iubire şi iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu.  Neprihănirea lui Dumnezeu este 
întruchipată în Hristos.  Primim neprihănire primindu-L pe El.”  (Thoughts from the 
Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 18)                                                                                                                                                                            
 
- „Neprihănirea este săvârşirea a ce este drept şi prin faptele lor vor fi toţi judecaţi.  
Caracterele noastre sunt date pe faţă prin ceea ce facem.  Faptele arată dacă credinţa 
este autentică.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 312)  
 

 Două aspecte ale îndreptăţirii prin credinţă se pot distinge: îndreptăţirea atribuită sau 
socotită şi îndreptăţirea împărtăşită.  Iată texte biblice care le expun:                                                       
 
- Îndreptăţirea atribuită: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Rom 5,1).                                                          
 
- Îndreptăţirea împărtăşită: „Căci, lucru cu neputinţă legii, întrucât firea pământească o 
făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din 
pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca 



porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci 
după îndemnurile Duhului” (Rom 8,3.4).                                                                        
 
În primul text, este vorba de îndreptăţirea atribuită, pentru că „suntem socotiţi 
neprihăniţi prin credinţă”.  În al doilea, este vorba de îndreptăţirea împărtăşită, pentru 
că Hristos cel trimis din cer face ca „porunca legii să fie împlinită în noi”.   
 

 Iată un text în care apar ambele forme de îndreptăţire: „. . . şi anume, neprihănirea dată 
de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred 
în El.  Nu este nicio deosebire” (Rom 3,22).  „Dată de Dumnezeu” înseamnă că fiecare 
este de provenienţă divină, în niciun caz de origine omenească.  Astfel: pentru toţi este 
un act juridic, scoşi de sub acuzaţie, îndreptăţire scrisă în dreptul numelui lor; peste toţi 
este individualizare, în fiinţa păcătoşilor, în viaţa lor, regenerare spirituală, făcuţi din nou 
după chipul lui Dumnezeu.  Observaţi că noţiunea de credinţă apare de două ori: vine 
prin credinţa în Isus Hristos, „pentru toţi” (atribuită), şi „peste toţi” (împărtăşită) cei ce 
cred în El.  Nu numai îndreptăţirea socotită se obţine prin credinţă, ci şi cea împărtăşită. 
 

 Pentru a preveni ideea greşită că numai îndreptăţirea atribuită se dobândeşte prin 
credinţa în Hristos şi provine de la Dumnezeu, în timp ce îndreptăţirea care înseamnă 
viaţă nouă, sfinţenie, este realizată de noi, am intitulat predica aceasta „Îndreptăţirea 
prin Hristos”.        
 

 Spiritul Profetic se referă pe scurt la aceste două aspecte ale îndreptăţirii prin credinţă 
astfel: „Neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi este atribuită; neprihănirea prin care 
suntem sfinţiţi 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) 
 

 „Legea cere neprihănire, o viaţă dreaptă, un caracter perfect, şi omul nu poate da aşa 
ceva.  El nu poate satisface cerinţele legii celei sfinte a lui Dumnezeu.  Însă Hristos, 
venind pe pământ ca om, a trăit o viaţă sfântă şi a dezvoltat un caracter desăvârşit.  Pe 
acestea, El le oferă ca un dar tuturor celor ce vor să le primească.  Viaţa Lui figurează 
pentru viaţa oamenilor.  Astfel, ei au iertarea păcatelor trecutului, prin îndurarea lui 
Dumnezeu.  Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu.  
El formează caracterul omenesc după asemănarea caracterului divin, un material 
excelent de tărie şi frumuseţe spirituală.  Astfel, însăşi dreptatea legii este împlinită în 
cel care crede în Hristos.  Dumnezeu poate ‚să fie neprihănit şi, totuşi, să-l socotească 
neprihănit pe cel ce crede în Isus’ (Rom 3,26).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 762)  
 

 „Orice ascultare adevărată vine din inimă.  A fost o lucrare a inimii în cazul lui Hristos.  Şi, 
dacă suntem de acord, El Se va identifica în aşa măsură cu gândurile şi ţelurile noastre, 
va uni astfel inimile şi minţile noastre în conformitate cu voinţa Sa, încât, ascultând de 
El, noi vom pune în aplicare propriile noastre impulsuri.  Voinţa, rafinată şi sfinţită, va 



găsi desfătarea sa cea mai înaltă în efectuarea serviciului Său.  Când Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu aşa cum este privilegiul nostru să-L cunoaştem, viaţa noastră va fi o viaţă de 
ascultare continuă.  Printr-o apreciere a caracterului lui Hristos, prin comuniune cu 
Dumnezeu, păcatul va deveni pentru noi detestabil.”  (Ibid., pagina 668)  
 

 Să vedem care sunt implicaţiile practice ale înţelegerii adevărului cu privire la 
neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos.  Avem în continuare o serie de citate din 
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 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.’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 25)   
 
- „Prin natura Sa umană, Hristos a venit în contact cu omenirea; prin divinitatea Sa, El 
are drept la 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.”  (Ibid., pagina 24)   
  
- „Pentru a satisface cerinţele legii, credinţa noastră trebuie să apuce neprihănirea lui 
Hristos, acceptând-o ca pe neprihănirea noastră.  Prin unire cu Hristos, prin acceptarea 
neprihănirii Lui prin credinţă, noi putem fi calificaţi să săvârşim lucrările lui Dumnezeu, 
să fim colaboratori cu Hristos.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 374)                                                                                                                                                                            
 
- „Neprihănirea lăuntrică este certificată de neprihănirea din afară.  Cel ce este 
neprihănit înlăuntru nu este aspru şi lipsit de simpatie, ci creşte zi de zi după chipul lui 
Hristos, mergând din putere în putere.  Cel ce este sfinţit prin adevăr va da pe faţă 
stăpânire de sine şi va merge pe urmele lui Hristos, până când harul se pierde în slavă.”  
(Review and Herald din 4 iunie 1895, citat în Messages to Young People/Solii pentru 
tineret, pagina 35)                                                                                      
 

 Adevărul acesta al îndreptăţirii prin Hristos poate fi simplu şi poate fi complicat.  Nu 
trebuie deloc să-l complicăm.  Şi mai trebuie amintit ceva.  Dacă o persoană, fără prea 
multă cultură şcolară sau teologică, crezând în Dumnezeu şi în mântuirea Sa, crezând în 
Biblie şi în tot ce spune Dumnezeu, străduindu-se să umble cu Dumnezeu, are unele 
imprecizii în înţelegerea acestui adevăr, gândind că modul său de viaţă ar fi o condiţie 
pentru moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu, ce se va întâmpla?  Va fi pierdut?  Se vor 
pierde credincioşii ascultători de Dumnezeu pentru că au scăpat unele date în 
înţelegerea acestei doctrine?  Oferă Dumnezeu mântuirea pe bază de savantlâc 
teologic?  Dacă este har pentru păcătoşi, nu există har şi pentru analfabeţi?     
 

 Satana este foarte viclean: el a creat pericolul unui legalism al harului, unui aer de 
superioritate afişat de unii teoreticieni, un fel de fariseism de-a-ndoaselea: „Îţi 



multumesc, Dumnezeule, că eu nu sunt ca ceilalţi oameni!  Eu mă bazez pe harul Tău 
pentru a ajunge în cer, nu ca legalistul acela de acolo!”  Dacă există o mândrie a faptelor 
bune, care poate duce la pieire, există şi o mândrie a discreditării acestora în numele 
unei orientări hariste care include dispreţ faţă de alţii.  Nu se ajunge tot acolo?   
 

 Tot ce am putea noi să spunem despre îndreptăţirea prin Hristos (atribuită şi 
împărtăşită) se cuprinde în esenţă în cărticica intitulată Calea către Hristos.  Iată câteva 
afirmaţii culese de acolo:                                                                                                                                      
 
(01) „Inimile noastre sunt rele şi noi nu le putem schimba.”  (Pagina 18)                                                                                    
(02) „Ideea că este necesar doar să dezvoltăm binele care există în om de la natură este 
o fatală înşelare.”  (Paginile 18 şi 19)                                                                                                             
(03) „Pocăinţa cuprinde părere de rău din cauza păcatului şi părăsirea lui.”  (Pagina 23)                                                                                                     
(04) „Hristos este sursa oricărui impuls corect.”  (Pagina 26)                                                                                                                 
 
(05) „Dacă îţi vezi păcătoşenia, nu aştepta să te faci mai bun.”  (Pagina 31)                                                                                 
(06) „Trebuie să venim la Hristos chiar aşa cum suntem.”  (Pagina 31)                                                                                                   
(07) „Feriţi-vă de o îndelungată amânare.”  (Pagina 32)                                                                                                         
(08) „Fiecare act de păcătuire . . . împietreşte inima . . .”.  (Pagina 33)                                                                                                    
(09) „Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu forţează voinţa.”  (Pagina 34)                                                                                               
 
(10) „Întreaga inimă trebuie să fie predată lui Dumnezeu . . .”.  (Pagina 43)                                                                                                      
(11) „Ţi-ai mărturisit păcatele şi în inimă le-ai înlăturat.  Te-ai hotărât să te predai lui 
Dumnezeu.  Acum, du-te la El şi cere-I să-ţi spele păcatele şi să-ţi dea o inimă nouă.  
Apoi să crezi că El face lucrul acesta pentru că a făgăduit.”  (Paginile 49 şi 50)                                                                      
 
(12) „Noi nu câştigăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul 
fără plată al lui Dumnezeu, primit prin credinţă.  Dar ascultarea este rodul credinţei.” 
(Pagina 61)                                                                                                                                                    
(13) „Nu avem în noi nimic cu care să ne lăudăm.  Nu avem niciun motiv pentru înălţare 
de sine.”  (Pagina 63)                                                                                                                                                             
(14) „Creşterea noastră în har, bucuria noastră, utilitatea noastră – toate depind de 
unirea noastră cu Hristos.”  (Pagina 69)    
 

 Atitudinea potrivită este aceea adoptată de David după greşeala numărătorii poporului: 
„Oh!  Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite!”  (2 
Sam 24,14).  Ajungând aşa în mâinile Domnului, suntem salvaţi pentru veşnicie.  Prin 
încredere totală în El şi absolută supunere faţă de voinţa Lui.  Există şi o altă formă de 
cădere în mâinile Domnului, dar aceea este fatală: „Grozav lucru este să cazi în mâinile 
Dumnezeului celui viu!”  (Evr 10,31).  Fie ca îndurările Domnului să ne fie oferite pe 
deplin!  Aşa să cădem în mâinile Domnului şi să rămânem acolo în veci!  Amin!   

* * * * 



Cântarea de deschidere, 50: „Fii lăudat, Isus Hristos!”   

Cântarea de închidere, 173: „Stânca mântuirii” 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISUS ŞI SABATUL ZILEI A ŞAPTEA                                                                                                                     

(01) Declaraţii şocante 

 Domnul Isus Hristos a făcut unele afirmaţii care i-au şocat pe adversari şi i-au pus şi pe 
alţii în încurcătură.  El a zis:                                                                                                                                                    
 
- „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 
8,58).  Avraam s-a născut la începutul mileniului al treilea după creaţiune.  Isus a existat 
înainte de aceea.  De când?  Mica ne spune că dintotdeauna: „Şi tu, Betleeme Efrata . . . 
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).  Dar nu numai preexistenţa pretinsă de 
Hristos i-a uimit pe ascultători, ci şi folosirea titlului „Eu sunt”, preluat din Exodul 3,14, 
care-L descria ca etern, izvor de viaţă, existând prin Sine Însuşi.                                                                       
 
- „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).  Adică egalitate deplină cu Dumnezeu-Tatăl, 
greu de conceput într-o societate care înţelegea într-un mod extrem conceptul de 
monoteism.                            
 
- „Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?”  (Ioan 8,46).  Surprinzător pentru oricine, 
ştiindu-se foarte bine că toţi urmaşii lui Adam s-au născut cu o fire păcătoasă, cum a 
recunoscut mult-respectatul împărat David: „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat 
m-a zămislit mama mea” (Ps 51,5).  Iar fiul său, Solomon, a confirmat realitatea aceasta 
în rugăciunea de inaugurare a templului: „Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu este 
om care să nu păcătuiască . . .” (1 Împ 8,46).                                                                                         
 
- „. . . aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului” (Marcu 2,28).  Dătătorul Legii 
Morale pe Muntele Sinai declarase astfel despre ziua de odihnă: „Să nu care cumva să 
nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn, după 
care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc” (Exod 31,13).  Eu sunt Domnul, 
care vă sfinţesc, ţineţi Sabatele Mele!  Gândul acesta este reluat în Isaia 58,13.14: „Dacă 
îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă    
. . .; căci gura Domnului a vorbit.”  Deci, Domnul a vorbit, numind Sabatul „ziua Mea cea 
sfântă”.  Şi acum, Nazarineanul declară despre Sine că El este Domnul Sabatului, implicit 
că El este Domnul, aşa cum apare pretutindeni în Scripturile ebraice.   

(02) Autorul Sabatului 

 Era normal ca Isus să Se declare Domn al Sabatului, pentru că El era Creatorul: „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).  De asemenea: „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” (Col 
1,15.16).   
 

 Fiind Creatorul tuturor lucrurilor, Hristos a fost Cel care a creat Sabatul.  Să mergem la 
origine: „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi, în ziua a 
şaptea, S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat 
ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua a aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, 
pe care o zidise şi o făcuse” (Gen 2,2.3). 
 

 Creaţiunea a fost lucrarea comună a celor trei Persoane ale Dumnezeirii.  Acela din 
Sfânta Treime care S-a întrupat a participat la creaţiune; nimic nu s-a făcut fără El.  Prin 
urmare, atunci când ziua a şaptea a fost binecuvântată şi sfinţită ca Sabat etern, Hristos 
participa.  Era normal, am zis, să Se declare, după 4.000 de ani, „Domn al Sabatului”. 
 

 „Şi Domnul zice, ‚Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale 
în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să-L sfinţeşti pe Domnul, 
slăvindu-L, . . . atunci te vei putea desfăta în Domnul’ (Isa 58,13.14).  Pentru toţi cei ce 
primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi 
o desfătare.  Văzându-L pe Hristos în el, ei se vor desfăta în El.  Sabatul îi îndreaptă către 
lucrările creaţiunii ca o dovadă a puterii Sale măreţe de a răscumpăra.  În timp ce 
aminteşte despre pacea pierdută a Edenului, el vorbeşte despre pacea restabilită prin 
Mântuitorul.  Şi fiecare obiect din natură repetă invitaţia Sa, ‚Veniţi la Mine toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă’ (Mat 11,28).”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 289) 

(03) Atitudinea Domnului Isus faţă de Sabat 

 Învăţătură.  Fără să fie întrebat, dar cunoscând gândurile, aşteptările, îndoielile, 
temerile, prejudecăţile contemporanilor, Isus a prevenit orice concluzie greşită 
privitoare la atitudinea Sa faţă de Legea Morală.  În Predica de pe Munte, El a afirmat cu 
tărie, claritate şi siguranţă: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau proorocii; am 
venit nu să stric, ci să împlinesc.  Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi 
pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat 
toate lucrurile” (Mat 5,17.18).  Că Se referea la Cele Zece Porunci reiese din context: în 
versetele următoare, El a amintit porunca a şasea, „Să nu ucizi”, a şaptea, „Să nu 
preacurveşti”, a zecea, „Să nu pofteşti”, a treia, „Să nu iei în deşert numele Domnului”, 
când a vorbit despre jurământ.                                                                                                                         
 
Era cum nu se poate mai clar: misiunea lui Hristos nu era aceea de a anula Legea Morală, 
adică Cele Zece Porunci, ci de a o împlini.  Unii au găsit o cale de a răstălmăci cuvintele 
Domnului, anume, dacă El a venit să o împlinească, este deja împlinită, terminată, noi nu 
mai avem nimic de a face cu ea.  Nici ei nu cred aşa, pentru că sunt de acord cu 8 sau 9 
din Cele Zece Porunci.  „A împlini” poate însemna terminare numai când e vorba de 
vârstă – cineva a împlinit X ani, deci i-a încheiat.  Când este vorba de legea divină, 



împlinire nu înseamnă terminare, ci respectare.  Iată două texte care confirmă acest 
lucru: „. . . căci cine iubeşte pe alţii a împlinit legea” (Rom 13,8).  Aici nu mai este vorba 
despre Hristos; El a împlinit, dar şi urmaşii Săi trebuie să împlinească.  „Căci aveţi nevoie 
de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost 
făgăduit” (Evr 10,36).  A împlini voia lui Dumnezeu nu înseamnă a o desfiinţa!    
 

 Practică.  Despre Mântuitorul se spune că „a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, 
după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă.  S-a sculat să citească . . .” (Luca 
4,16).  Nu a fost un caz izolat, ci era „obiceiul” Lui ca în ziua Sabatului să meargă la 
sinagogă.  Obicei este ceea ce se face în mod repetat.   
 

 Odihnă.  Aşa cum, la încheierea lucrării de creare a lumii noastre, Hristos S-a odihnit în 
ziua a şaptea, tot astfel, după încheierea lucrării Sale mesianice, S-a odihnit în 
mormântul lui Iosif din Arimatea, în ziua a şaptea a săptămânii: „L-a dat jos de pe cruce, 
L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în stâncă, în care 
nu mai fusese pus nimeni.  Era ziua pregătirii şi începea ziua Sabatului” (Luca 23,53.54).  
„La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii, 
Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.  Şi iată că s-a făcut un 
mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a 
prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. . . .  Dar îngerul a luat cuvântul şi 
le-a zis femeilor: ‚Nu vă temeţi, căci ştiu că voi Îl căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.  Nu 
este aici; a înviat, după cum zisese’” (Mat 28,1.2.5.6).                                                                           
 
Vineri „spre seară” (vezi Matei 27,57), Isus a fost înmormântat, iar după trecerea 
Sabatului, când se lumina către prima zi a săptămânii, a înviat.  Astfel, întreaga zi a 
Sabatului, El a petrecut-o în mormânt, singura zi întreagă cât a fost mort; din ziua a 
şasea şi din cea dintâi au fost cuprinse numai părţi, un anumit număr de ore din fiecare.     
 

 Ce n-a spus Isus.  Luca ne informează în cea de a doua carte a sa că, „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” (Fapte 1,3).  Nu ni se 
raportează nimic despre vreun transfer al sanctităţii zilei a şaptea a săptămânii.  
Patruzeci de zile au fost destul timp ca să-i instruiască pe ucenici în această nouă 
doctrină, dar ne lipseşte orice informaţie că ar fi fost aşa.  Când Hristos S-a odihnit în 
mormânt, femeile care-L urmaseră din Galilea, „în ziua Sabatului, s-au odihnit după 
lege” (Luca 23,56).   
 

 După trei ani şi jumătate de instructaj continuu din partea Învăţătorului trimis de 
Dumnezeu, ucenicele ţineau Sabatul după lege.  L-au iubit atât de mult pe Hristos, că au 
pregătit miresme pentru trupul Lui şi au riscat mânia ostaşilor ducându-se la mormânt; 
dar au ţinut Sabatul, ceea ce nu putea fi în contradicţie cu învăţăturile Maestrului lor.  
Iar ucenicii?  Au petrecut cu El cei trei ani şi jumătate, apoi L-au văzut şi L-au auzit des în 
cele patruzeci de zile de la înviere până la înălţare.  Nimic nu au auzit despre o înlocuire 
a Sabatului, altfel ne-ar fi spus lucrul acesta.    



 (04) Niciun fel de dezbatere 

 Cititorul atent al evangheliilor va constata că în aceste cărţi lipseşte orice urmă de 
dezbatere cu privire la valabilitatea Sabatului zilei a şaptea.  Cum aşa?  se va zice; au fost 
destule asemenea dezbateri.  Nu, nu a fost niciuna.  Singura întrebare era: „Cum să se 
ţină Sabatul?  Care acte constituie călcare de Sabat şi care nu?”  Dar dacă Sabatul să se 
ţină sau nu, dacă mai este în vigoare sau nu, o astfel de problemă pur şi simplu nu exista 
în ţara sfântă.  Toată lumea era clară care este ziua Domnului, care este ziua a şaptea, că 
este parte din Legea Morală, că este la fel de sfântă ca şi celelalte porunci. 
 

 Tocmai lipsa totală a unor controverse în legătură cu identitatea, valabilitatea şi 
eternitatea Sabatului zilei a şaptea arată că nu era necesară nicio discuţie pe această 
temă.  Nimeni nu o aştepta, nimeni nu o cerea.  Se opreau din lucru când venea Sabatul 
şi mergeau la sinagogă pentru citirea Scripturilor.   
 

 Nici în cartea „Faptele apostolilor” sau în scrierile care îi urmează nu se face vreun efort 
pentru identificarea zilei de odihnă şi nu se stârneşte nicio dispută cu privire la 
valabilitatea în continuare a străvechiului Sabat al zilei a şaptea.  Pentru că era foarte 
clar care este Sabatul şi Hristos arătase cum trebuie să fie tratat. 

 (05) Şi, totuşi, o dezbatere 

 Aşa cum am arătat, singura întrebare ce se punea era aceea privitoare la modul de a ţine 
Sabatul.  Şi de ce?  Care era starea de lucruri în timpul acela?  Se ştie că una din cauzele 
care au condus la captivitatea babiloniană a fost nesocotirea Sabatului de către copiii lui 
Israel şi Iuda.  A recunoscut lucrul acesta Neemia: „I-am mustrat pe mai marii lui Iuda şi 
le-am zis: ‚Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?  
Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru 
toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta?  Şi voi aduceţi din nou mânia 
Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!’”  (Neem 13,17.18)   
 

 Cronicarul zice astfel despre perioada captivităţii babiloniene, când ţara lui Iuda era 
pustiită: „. . . ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; până ce 
ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea 
celor şaptezeci de ani” (2 Cron 36,21). 
 

 După timpul întoarcerii din robie şi mai târziu, s-a tins la eliminarea cauzelor care au dus 
la ruina naţională.  Învăţătorii legii s-au străduit să facă pângărirea Sabatului imposibilă.  
Cu vremea, ei au stabilit 613 reguli pentru respectarea strictă a zilei de Sabat, din care 
248 erau porunci şi 365 restricţii.  Aceste reguli amănunţite au împovărat ziua Domnului 
în aşa fel încât şi-a pierdut toată frumuseţea şi toată bucuria.  Sabatul a devenit o 
povară, o zi de vânare a greşelilor, de control sever al comportării oamenilor.  S-a ajuns 
acolo încât „omul a fost făcut pentru Sabat”, contrar cu intenţia Creatorului. 
 



 O astfel de mentalitate şi de atmosferă a găsit Fiul lui Dumnezeu când S-a întrupat şi a 
crescut între oameni.  Cum El Îşi adăpase sufletul din Scripturile sfinte şi era îndrumat de 
Tatăl Său în fiecare zi, era inevitabilă iscarea de controverse în legătură cu activitatea Sa. 

 (06) Vindecările făcute de Isus în Sabat 

 Înainte de a ne ocupa de aceste vindecări, să luăm aminte la textul din Marcu 1,29.32-
34: „După ce a ieşit din sinagogă, a intrat, împreună cu Iacov şi Ioan, în casa lui Simon şi 
a lui Andrei. . . .  Seara, după asfinţitul soarelui, i-au adus la El pe toţi bolnavii şi 
demonizaţii.  Şi toată cetatea era adunată la uşă.  El i-a vindecat pe mulţi care pătimeau 
de diferite boli . . .”.  Aceasta era o vindecare în masă şi Marcu menţionează că a avut 
loc „seara, după asfinţitul soarelui”.  Isus petrecuse Sabatul în sinagogă, apoi vizitase 
casa lui Petru şi Andrei, unde, probabil, prânzise, iar după terminarea Sabatului a avut 
loc marea vindecare.   
 

 Nu întâlnim în evanghelii nicio vindecare în masă efectuată de El în ziua Sabatului.  
Acesta era rezervat pentru predicarea Cuvântului, pentru alte activităţi religioase şi 
pentru vizite.  A făcut, totuşi, unele vindecări în Sabat, acolo unde Se afla.  Putem 
identifica în continuare aceste şapte vindecări raportate de evanghelişti:                                                                                                                                                    
 
(01) Soacra lui Petru: aceasta „zăcea în pat, prinsă de friguri şi îndată I-au vorbit lui Isus 
despre ea.  El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus şi au lăsat-o frigurile,  Apoi, 
ea a început să le slujească” (Marcu 1,30.31).  Bineînţeles, slujire în spiritul Sabatului, 
fiind vorba, probabil, de masa de prânz.  Când a ajuns în casa respectivă, atunci I-au 
vorbit despre ea.  De ce a vindecat-o?  De ce nu a aşteptat până seara, ca să o vindece 
odată cu toţi ceilalţi din cetate?  Era Sabat, de frumuseţea căruia ea nu se putea bucura, 
din pricina frigurilor.  Iar Isus era acolo.  Ca să se simtă şi ea bine şi să poată gusta 
bucuria Sabatului, Isus a vindecat-o pe loc.  În acest fel, Sabatul era mai bine serbat.  Mai 
bine fără friguri decât cu friguri.                                                                                                                       
 
(02) Demonizatul din Capernaum (Luca 4,31-37).  În timp ce Isus predica, în sinagogă se 
afla un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige, tulburând serviciul divin: 
„Ah!  Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret?  Ai venit să ne prăpădeşti?  Te ştiu 
cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu” (versetul 34).  Isus a certat duhul cel rău şi l-a vindecat 
pe om.  Prin cuvânt.  Nimic de discutat.  Călcare de Sabat?  Nu, ci menţinerea liniştii 
serviciului divin.  Păstrarea sanctităţii zilei Domnului şi eliberarea unui om de puterea 
vrăjmaşului.  Ar fi trebuit lăsat să se mai chinuiască până seara?  Ce absurditate!                                       
 
(03) Femeia gârbovă (Luca 13,10-17).  Era, de asemenea, în sinagogă, în timpul 
serviciului divin.  Când a văzut-o Isus pe femeia care nu-şi putea îndrepta spatele şi care 
suferea aşa de 18 ani, i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta” (versetul 12). 
Femeia s-a vindecat imediat şi I-a adus slavă lui Dumnezeu.  Conducătorul sinagogii s-a 
supărat pentru că Isus făcuse vindecarea aceasta în Sabat şi i-a mustrat pe cei prezenţi, 
cerându-le să vină în zilele de lucru pentru vindecare, nu în Sabat.  Isus a declarat că 



aceasta este o făţărnicie, întrucât fiecare din ei îşi dezleagă vitele în Sabat ca să le adape, 
iar femeia aceea, o fiică a lui Avraam, trebuia dezlegată de neputinţa ei în ziua Sabatului.  
Îmi imaginez că ea a luat loc pe scaun şi a ascultat mai departe cuvântul rostit.  A plecat 
acasă slăvindu-L pe Dumnezeu.  Călcare de Sabat?  „Sabatul a fost făcut pentru om.”                   
 
(04) Omul cu mâna uscată (Mat 12,9-14).  Din nou într-o sinagogă.  Acolo se afla un om 
care avea o mână uscată.  Ei, ca să-L poată învinui, L-au întrebat pe Isus dacă este 
îngăduit a vindeca în zilele de Sabat.  El le-a răspuns printr-o contraîntrebare: „Cine este 
omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să    
n-o apuce şi s-o scoată afară?  Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie?  De 
aceea, este îngăduit a face bine în zilele de Sabat” (versetele 11 şi 12).  Atunci, El i-a spus 
omului să întindă mâna şi ea s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă (versetul 13).                                             
 
Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.  Nu orice bine; nu contruirea unei case, nu 
tăierea ierbii vecinului.  Era vorba de sănătatea unui om.  Scriptura ne luminează în mod 
suficient: intervenţii pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi a animalelor, ajutor în caz de 
catastrofe, despre aşa fel de bine este vorba.  Omul a întins mâna – acum le avea pe 
amândouă sănătoase.  Nu le întindem noi pe amândouă de atâtea ori în ziua de Sabat, 
când mâncăm, ne spălăm sau facem spălarea picioarelor?  Ce problemă este aceasta?                                                                 
 
(05) Omul bolnav de dropică (Luca 14,1-6).  „Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa 
unuia din fruntaşii fariseilor, ca să prânzească.  Fariseii Îl pândeau de aproape.  Şi 
înaintea Lui era un om bolnav de dropică” (versetele 1 şi 2).  Să fie clar: fariseii nu aveau 
dropică, ei se simţeau bine; omul acela avea.  Normal era să-l compătimească, dar 
gândul lor era să-L prindă pe Isus făcând ceva în ziua Sabatului.  El i-a întrebat dacă este 
îngăduit a vindeca în Sabat sau nu, dar ei au tăcut.  „Atunci, Isus l-a luat de mână pe 
omul acela, l-a vindecat şi i-a dat drumul” (versetul 4).  Tăcerea lor era laşă şi ruşinoasă.  
Isus le-a adus aminte că niciunul din ei nu ar lăsa un copil sau un bou căzut în fântână să 
rămână acolo, ci l-ar scoate imediat.  Mă îndoiesc că actul întreprins de Isus a cerut mai 
mult efort decât prânzirea.  Isus vindeca prin cuvânt, El avea putere asupra bolilor, care 
îi părăseau pe oameni.  Acum, omul acela era sănătos, ca şi fariseii care-L spionau pe 
Isus.  De ce posedarea sănătăţii nu era călcare de Sabat, iar restabilirea ei era?                                                                                                                                                             
 
(06) Slăbănogul de 38 de ani (Ioan 5,1-15).  Citim că la scăldătoarea Betesda din 
Ierusalim „zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi” (versetul 3).  Exista o 
credinţă populară nefondată că un înger tulbură apa şi cel ce sare primul în apă se 
vindecă.  Ne putem întreba: dar de ce primul, adică cel mai iute de picior?  De ce numai 
el şi ceilalţi nu?  Favorizează Domnul sau îngerii Săi lupta pentru întâietate?  Aşa 
gândeau oamenii.  Isus S-a apropiat de un om care era paralizat de treizeci şi opt de ani 
şi l-a întrebat dacă vrea să se facă sănătos.  El a răspuns că nu are pe nimeni care să-l 
arunce în scăldătoare şi alţii sunt mai rapizi decât el.  Atunci, Isus i-a zis: „Scoală-te, 
ridică-ţi patul şi umblă!”  (Versetul 8).  El a făcut aşa şi s-a vindecat.  Lucrul acesta a 
produs mare agitaţie printre iudei; mai întâi, i-au spus lui că nu-i este îngăduit să-şi care 
patul în Sabat, apoi, când au aflat că Isus îl vindecase, Îl acuzau de călcarea Sabatului.  



Observaţi că Isus nu i-a vindecat pe toţi, ci numai pe omul acela.  Atât.  El s-a putut 
bucura acum de o sănătate deplină în ziua Domnului, prilej de a-L lăuda pe Dumnezeu.   
 
(07) Orbul din naştere (Ioan 9,1-34).  Isus a făcut tină din pământ şi salivă, i-a uns ochii 
orbului din naştere şi l-a trimis la scăldătoarea Siloamului ca să se spele.  El s-a dus, s-a 
spălat şi s-a întors văzând bine.  Lucrul acesta a stârnit o furioasă controversă în cercul 
fariseilor.  Aceştia l-au chemat pe om şi l-au întrebat cum l-a vindecat.  El le-a explicat, 
iar discuţia s-a întins şi s-a complicat.  Cum omul vindecat Îl considera pe Isus prooroc, 
care a făcut ce nu s-a mai auzit niciodată, până la urmă ei l-au dat afară.  Căpătarea 
vederii: nu venise Mesia pentru aceasta?     

(07) O reformă necesară 

 Să recapitulăm: friguri alungate, un demonizat lecuit, o femeie ajutată să meargă drept, 
o mână uscată vindecată, un om bolnav de dropică eliberat de suferinţa lui, un paralitic 
făcut să meargă, un orb căpătând vederea.  Minunate lucruri, aşa este?  De fiecare dată 
un singur om, mai exact 5 bărbaţi şi două femei.  În Sabat, în sinagogă, într-o casă sau pe 
drum.  Isus le-a oferit sănătate trupească.  Ei s-au bucurat şi L-au slăvit pe Dumnezeu. 
 

 Isus ar fi putut renunţa şi la acele acţiuni sau le-ar fi putut amâna pentru seara, ca să 
evite discuţiile aprinse din partea adversarilor fanatici.  Dar nu a amânat.  I-a vindecat pe 
loc.  Era acolo şi nu i-a chemat să vină altădată.  Pentru că nu putea suporta să vadă 
oameni suferind.  Aşa este, dar la scăldătoarea Betesda toţi ceilalţi au rămas acolo 
suferind.  Nu ştim de ce S-a limitat la unul, poate că alții nu au avut credință.   
 

 Vindecările făcute de El au rămas ca nişte simboluri pentru puterea şi lucrarea 
tămăduitoare a lui Hristos în viaţa oamenilor păcătoşi.  Se pot face aplicaţii spirituale, 
pentru că există boli ale sufletului paralele cu acele şapte cazuri, în care Hristos poate fi 
chemat în ajutor şi o face. 
 

 Domnul Isus nu a evitat discuţiile despre modul de ţinere a Sabatului, ci le-a căutat şi      
le-a provocat.  Pentru că dorea să dea nişte lecţii.  Să-i înveţe pe oameni adevărul despre 
Sabat în toată măreţia şi frumuseţea lui şi să-l cureţe de molozul tradiţiilor.  A dezlegat 
Isus ziua de Sabat?  Nu şi da.  Nu: El i-a sfătuit pe ucenici să se roage ca fuga lor din 
Ierusalim, când va fi pustiit, să nu fie într-o zi de Sabat (vezi Matei 24,20).  Era vorba de 
anul 70, la aproape 40 de ani după înălţarea Sa.  Sabatul rămânea Sabat.  Şi, totuşi, El a 
dezlegat ziua de Sabat.  Nu aşa cum Îl acuzau iudeii: „Tocmai de aceea căutau şi mai 
mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului . . .” (Ioan 5,18).  Ei Îl 
acuzau că o dezleagă aşa cum Îl acuză astăzi creştinii cu numele, dar era vorba de o altfel 
de dezlegare.  Aşa cum a dezlegat-o pe femeia gârbovă de neputinţa ei, aşa a dezlegat El 
Sabatul de legăturile fanatice ale tradiţiilor rabinice, care făcuseră din Sabat o zi de chin 
şi de tortură, nu una de desfătare sfântă. 

 (08) Învinuirile 



 Iată laolaltă învinuirile pe care iudeii I le aduceau Domnului Isus cu privire la atitudinea 
Sa faţă de ziua de Sabat:                                                                                                                                
 
(01) „Iudeii căutau să-L omoare . . . fiindcă dezlega ziua Sabatului . . .” (Ioan 5,18).   
(02) „. . . iudeii . . . căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului” 
(Ioan 5,16).                  
(03) „Atunci, unii din farisei au început să zică: ‚Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, 
pentru că nu ţine Sabatul’” (Ioan 9,16).   

(09) Judecarea lui Isus de către Sinedriu 

 Care au fost acuzaţiile care I s-au adus Domnului Isus când S-a aflat, arestat, înaintea 
Sinedriului?  Iată ce zice evanghelistul: „Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot Soborul 
căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.  Dar n-au găsit 
niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.  La urmă au venit doi şi au spus: 
‚Acesta a zis: ‚Eu pot să stric templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile’” (Mat 
26,59-61).  Aceasta a fost una din învinuiri, că ar fi zis că El poate să strice templul şi să-l 
rezidească în trei zile. 
 

 Alta a fost următoarea: „Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: ‚Nu răspunzi nimic?  
Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?’  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!  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.’  Atunci, 
marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: ‚A hulit!  Ce nevoie mai avem de martori?  Iată că 
acum aţi auzit hula Lui.  Ce credeţi?’  Ei au răspuns: ‚Este vinovat să fie pedepsit cu 
moartea’” (Mat 26,62-66). 
 

 Prin urmare, două capete de acuzare au folosit ei în Sobor pentru osândirea lui Isus la 
moarte: ideea cu stricarea şi rezidirea templului şi aceea că ar fi hulit, declarându-Se Fiul 
lui Dumnezeu.  Verificaţi însă foarte bine toate cele patru evanghelii şi veţi constata că, 
la acea judecată, ei nu au zis nimic despre Sabat, nu L-au învinuit că ar fi călcat, dezlegat, 
profanat Sabatul sau că i-ar fi învăţat pe oameni să-l calce.  Dacă ar fi fost adevărat, ar fi 
trecut ei sub tăcere tocmai un astfel de argument?  În niciun caz, nici nu ar fi mai căutat 
altul.  De ce nu l-au folosit?  Pentru că nu era adevărat. 
 

 Ciudat este că mulţi creştini cu numele Îl acuză pe Hristos de desfiinţarea Sabatului, 
acuzaţie pe care nici omorâtorii Lui nu au îndrăznit să o amintească în cadrul procesului 
pe care I l-au făcut.  Isus a respectat Sabatul şi l-a onorat.  Nici nu putea fi altfel, pentru 
că El era Domnul Sabatului.  Această declaraţie se află în Marcu 2,28: „. . . aşa că Fiul 
omului este Domn chiar şi al Sabatului.”  Unii spun că acest lucru înseamnă că El poate 
să-l desfiinţeze.  Argument absurd.  Regina Angliei nu este regina Angliei ca să 
desfiinţeze Anglia, ci ca să se îngrijească de Anglia, să o  onoreze.  Era obiceiul lui Isus să 
respecte Sabatul, mergând la sinagogă şi predicând.  Aşa facem şi noi.   



(10) Un caz de nevindecare 

 Există un incident când nu este vorba de vindecare, dar aduce în discuţie ziua de Sabat.  
În Luca 6,1-5, citim: „Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu.  
Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.  Unii dintre farisei 
le-au zis: ‚Pentru ce faceţi ce nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?’  Isus le-a 
răspuns: ‚Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu 
el?  Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, 
a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce 
decât preoţii?’  Şi le zicea: ‚Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului’” (Luca 6,1-5). 
 

 Să se observe ce zice Luca: „S-a întâmplat.”  Nu a fost ceva programat, nu citim că „Isus, 
după obiceiul Lui, a trecut prin lanurile de grâu în ziua Sabatului”.  A fost un caz.  Ucenicii 
erau flămânzi.  Au smuls câteva spice şi le-au mâncat.  Furt nu era, pentru că era 
îngăduit a mânca din holdele sau livezile aproapelui, fără a lua ceva acasă.  Dar era 
călcare de Sabat?  Acest raport nu este scris pentru a discredita ziua de Sabat, iar Isus nu 
i-a apărat pe ucenici în acest sens.  Fariseii, care nu lipseau niciodată de la postul de 
spionaj, au aprins discuţia.  Deja mânia lor era un păcat, o călcare de Sabat.   
 

 Să considerăm un text paralel: „S-a întâmplat că într-o zi de Sabat Isus trecea prin 
lanurile de grâu.  Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu” 
(Marcu 2,23).  Iată cum arată textul original grecesc în a doua parte a versetului: kai hoi 
mathetai autou erxanto hodon poiein tillontes tous stachyas.  Iată o traducere exactă:      
„. . . şi ucenicii Lui au început să-şi facă drum smulgând spice.”  Erau în trecere; poate  
mergeau la sinagogă sau veneau de la sinagogă, pentru că era o zi de Sabat.  Probabil au 
mers pe scurtătură, dar călcând prin grâu nu era uşor, aşa că „şi-au făcut drum”, o 
potecă.  Aşa au ajuns să smulgă nişte spice şi să mănânce boabele respective. 
 

 Chiar faptul că Domnul Sabatului era acolo şi a luat cuvântul arată că nu era nimic de 
acuzat.  Apoi, El a citat cazul lui David, care a mâncat pâine sfântă când nu era nimic 
altceva, pentru că atât el, cât şi oamenii care-l însoţeau, erau flămânzi.  Mai mult decât 
atât, în Matei 12,5, Mântuitorul a folosit un alt argument: „Sau n-aţi citit în lege că, în 
zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în templu şi totuşi sunt nevinovaţi?”  Zilnic erau 
jertfiţi doi miei, unul dimineaţa şi altul seara, aceea era jertfa perpetuă.  În Sabat nu 
făceau pauză, ci, din contra, aduceau doi miei dimineaţa şi doi seara.  Dar nu era păcat.  
Așa poruncise Dumnezeu. 
 

 Isus a zis că, „în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în templu şi, totuşi, sunt 
nevinovaţi”.  Astfel, există călcări de Sabat vinovate şi călcări de Sabat nevinovate.  Aşa 
ne-a învăţat Isus.  Activitatea de predicare a Cuvântului, lucrarea spirituală a bisericii, 
acestea se fac în Sabat, e normal aşa.  Predicatorii sunt în slujbă şi obosesc ca în nicio 
altă zi.  Ei calcă Sabatul, dar sunt nevinovaţi.  E o „călcare” nevinovată.  Pot fi şi alte 
amănunte ale evenimentului zilei aceleia care nu ne sunt spuse în evanghelii, de aceea 



discuţia despre el trebuie limitată aici.  Trebuie citit tot ce spune Biblia despre modul de 
a păzi Sabatul şi trebuie trăit aşa.   

 (11) Odihnă eternă în Hristos 

 Când lucrarea creaţiunii era terminată, la sfârşitul zilei a şasea, Dumnezeu, adică Elohim, 
Sfânta Treime, „S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune” (Gen 1,31).  A 
urmat ziua a şaptea, când Creatorul (Hristos era inclus) S-a oprit, pentru că acţiunea era 
încheiată.  El a onorat ziua a şaptea prin aceea că a binecuvântat-o şi a sfinţit-o (vezi 
Geneza 2,2.3).  Ce binecuvintează Dumnezeu „este binecuvântat pentru veşnicie”, 
potrivit cu declaraţia lui David în rugăciune, pe care o găsim în 1 Cronici 17,27.  Mai 
mult, Balaam a zis: „Iată că am primit poruncă să binecuvintez.  Da, El a binecuvântat şi 
eu nu pot întoarce” (Num 23,20).   
 

 Putem adăuga textele care proclamă Sabatul zilei a şaptea un semn veşnic (Exod 
31,13.17; Ezec 20,12.20).  Iată, de exemplu, ce zice Dumnezeu în Exodul 31,17: „Acesta 
va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile 
şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”  Ca şi Israelul trupesc din 
vechime, Israelul spiritual are privilegiul de a aduce închinare Creatorului în ziua Sa cea 
sfântă.  Creaţiunea este adevărată şi va fi adevărată în veci; orice alternativă la ea este o 
minciună.  De aceea, monumentul creaţiunii, care este semn de apartenenţă la poporul 
lui Dumnezeu şi semn al sfinţirii, rămâne pe veci. 
 

 În Isaia 66,22.23, citim că Sabatul va fi respectat pe noul pământ.  Mântuiţii vor celebra 
în veci, prin odihna sfântă săptămânală, lucrarea divină a creaţiunii şi a mântuirii: 
„Sabatul a fost instituit în Eden, înainte de cădere, şi a fost observat de Adam şi Eva şi de 
toată oştirea cerească.  Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat-o şi a 
sfinţit-o.  Am văzut că Sabatul nu va fi niciodată desfiinţat, ci că sfinţii răscumpăraţi şi 
toată oştirea îngerească îl vor observa în cinstea marelui Creator în toată veşnicia.”  
(Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 217)  
 

 Domnul Sabatului va fi în veci cu cei mântuiţi.  Aceasta este sublima noastră speranţă.  
Fie ca toţi cei prezenţi să se bucure pe veci de această experienţă glorioasă!  Amin!         

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 584: „O, ce bucurie!”  

  

 

 



„ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASTĂ CĂ PIERIM?”                                                                                                   

(01) Textele 

 Evangheliile sinoptice raportează experienţa pe care au avut-o ucenicii în timpul unei 
furtuni pe Marea Galileii.  Iată textele care redau această experienţă:                                                                                           
 
- „Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui.  El le-a zis: 
‚Haidem să trecem dincolo de lac.’  Şi au plecat.  Pe când vâsleau ei, Isus a adormit.  Pe 
lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă şi ei erau în primejdie.  
Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: ‚Învăţătorule, Învăţătorule, pierim!’  Isus S-a 
sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit; şi s-a făcut linişte.  Apoi le-a 
zis ucenicilor Săi: ‚Unde vă este credinţa?’  Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii 
către alţii: ‚Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?’”  
(Luca 8,22-25)                                                                                                                                                                
 
- „Şi El dormea la cârmă pe căpătâi.  Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: ‚Învăţătorule,    
nu-Ţi pasă că pierim?’”  (Marcu 4,35-41; citat este versetul 38)                                                                                                                                     
 
- „Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: ‚Doamne, scapă-ne, că 
pierim!’”  (Mat 8,23-27; citat este versetul 25)                                                                                               

(02) Împrejurările  

 Marea Galileii, numită şi Marea Tiberiadei sau Lacul Ghenezaret, nu este prea mare, ci 
doar de 11 x 20 kilometri.  Se află la circa 209 metri sub nivelul Mării Mediterane.  Este 
înconjurată de dealuri înalte, cu excepţia locurilor unde Iordanul intră şi iese din ea.  Pe 
acel lac se produc furtuni extrem de violente şi bruşte.  (Vezi Seventh-day Adventist 
Bible Dictionary/Dicţionarul biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 383)   
 

 În Psalmul 107,23-30, avem descrierea unei furtuni pe o mare în general: „Cei ce se 
pogorâseră pe mare în corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările 
Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului.  El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a 
ridicat valurile mării.  Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în 
faţa primejdiei.  Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată 
iscusinţa.  Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit din 
necazurile lor.  A oprit furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit.  Ei s-au bucurat că 
valurile s-au liniştit şi Domnul i-a dus în limanul dorit.”   
 

 Observaţi cât de bine se potriveşte descrierea acestei furtuni cu situaţia ucenicilor.  Scris 
cu circa 1.000 de ani mai înainte, psalmul acesta figurează oarecum ca o profeţie a 
încercării prin care au trecut ucenicii Domnului.  Să fim atenţi la amănunte: „Se suiau 
spre ceruri, se pogorau în adânc”, „sufletul le era pierdut în faţa primejdiei”, „apucaţi de 
ameţeală, se clătinau ca un om beat”, „zadarnică le era toată iscusinţa”, „atunci, în 



strâmtorarea lor, au strigat către Domnul”, „şi El i-a izbăvit din necazurile lor”, „a oprit 
furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit”, „ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit”. 

(03) Ucenici şi Maestru 

 Cineva nu era îngrijorat de furtună.  Deloc.  Ba chiar dormea.  Era Cuvântul divin care Se 
făcuse trup ca să locuiască printre oameni, „plin de har şi de adevăr”.  Iată ce zice 
Spiritul Profetic despre experienţa aceasta de pe lac: „Absorbiţi în eforturile lor de a se 
salva, ei uitaseră că Isus era la bord.  Acum, văzând munca lor zadarnică şi doar moarte 
în faţa lor, ei şi-au adus aminte la a cui poruncă porniseră să traverseze marea.  În Isus 
era unica lor nădejde.  În neputinţa şi disperarea lor, au strigat, ‚Învăţătorule, 
Învăţătorule!’  Însă întunericul beznă Îl ascundea de privirile lor.  Vocile lor erau 
acoperite de urletul furtunii şi nu a fost niciun răspuns.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 334) 
 

 „Îndoiala şi teama i-au copleşit.  Îi părăsise Isus?  Era El, care învinsese boala şi demonii, 
ba chiar moartea, fără putere ca să-i ajute pe ucenicii Săi acum?  Nu-I păsa de ei în 
strâmtorarea lor?  Ei strigă din nou, dar nu este niciun răspuns, cu excepţia urletului 
stihiei dezlănţuite.  Barca lor se scufundă deja.  Un moment şi e clar că vor fi înghiţiţi de 
apele înfuriate.  Deodată, o strălucire de fulger străpunge întunericul şi ei Îl văd pe Isus 
dormind, netulburat de tumult.  În uimire şi disperare, ei exclamă, ‚Învăţătorule, nu-Ţi 
pasă că pierim?’  Cum poate El să Se odihnească atât de liniştit, în timp ce ei sunt în 
primejdie şi se luptă cu moartea?”  (Ibid.)  
 

 Isus dormea pe vas în timpul furtunii.  Şi Iona a dormit, spre surprinderea şi furia 
cârmaciului: „Ce dormi?  Scoală-te şi cheamă-L pe Dumnezeul tău!  Poate că Dumnezeu 
va voi să Se gândească la noi şi nu vom pieri!”  (Iona 1,6).  Era însă o mare deosebire: în 
timp ce profetul fugar dormea, deşi era vinovat de părăsirea datoriei şi a misiunii, 
Hristos Se odihnea de truda zilei, în pace deplină cu Tatăl Său ceresc.  Nu este totuna să 
dormi cu lecţiile făcute sau să te culci cu ele neglijate!     
 

 Din nou ucenicii: „Strigătul lor Îl trezeşte pe Isus.  Când strălucirea fulgerului Îl dă la 
iveală, ei văd pacea cerului pe faţa Lui; citesc în privirea Lui iubire neegoistă, gingaşă şi, 
îndreptându-şi inimile către El, ei strigă, ‚Doamne, scapă-ne, că pierim!’”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 335)    
 

 Ucenicii Domnului se aflau pe corabie şi atunci s-a stârnit o furtună puternică.  Au vâslit 
din greu, s-au străduit să se lupte cu furtuna.  Au făcut tot ceea ce omeneşte era posibil.  
Apoi şi-au adus aminte de Mântuitorul şi I-au cerut să-i salveze.  Abia la urmă, ca ultimă 
soluţie.  Nu facem noi aşa de multe ori?  Folosim toate mijloacele disponibile, iar când 
nu mai există nicio altă speranţă, în fine, apelăm şi la Dumnezeu!  Tristă ordine a 
lucrurilor, când El ar trebui să fie „Cel dintâi, Cel din urmă şi Cel mai bun în orice”.  
 



 „Cât de adesea experienţa ucenicilor este şi a noastră!  Când năvălesc furtunile ispitei şi 
fulgerele violente ţâşnesc şi valurile se năpustesc asupra noastră, noi ne luptăm cu 
furtuna singuri, uitând că există Cineva care ne poate ajuta.  Ne încredem în tăria 
noastră până când nădejdea e pierdută şi suntem gata să pierim.  Atunci ne aducem 
aminte de Isus şi, dacă Îl chemăm să ne salveze, nu vom striga în zadar.  Deşi, cu părere 
de rău, mustră necredinţa şi încrederea noastră în sine, El niciodată nu înşală aşteptările 
noastre, aşa încât să nu ne dea ajutorul de care avem nevoie.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 336)  
 

 Altfel s-a comportat serva Domnului, într-o situaţie asemănătoare.  Ascultaţi relatarea 
experienţei sale: „În 1846, când eram în Fairhaven, Massachusetts, sora mea (care, de 
obicei, mă însoţea în timpul acela), sora A., fratele G.  şi eu am pornit pe o barcă cu 
pânze ca să vizităm o familie în West’s Island (Insula de Vest).  Era aproape noapte când 
am plecat.  Abia parcurseserăm o mică distanţă, când o furtună s-a pornit deodată.  
Tuna şi fulgera şi ploaia venea în torente peste noi.  Era clar că vom fi pierduţi, dacă 
Dumnezeu nu ne va izbăvi.  Am îngenunchiat în barcă şi am început să strig către 
Dumnezeu să ne izbăvească.  Şi acolo, pe talazurile ce ne scuturau, în timp ce apa ne 
izbea dinspre vârful bărcii, eu am fost luată în viziune şi am văzut că mai degrabă va fi 
evaporată fiecare picătură de apă din ocean, decât să pierim noi, pentru că lucrarea mea 
abia începuse.  După ce am revenit din viziune, toate temerile mele au dispărut şi noi am 
cântat şi L-am lăudat pe Dumnezeu, iar mica noastră barcă a fost pentru noi un Betel 
plutitor.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 23)   
 

 Iată gândul mângâietor care trebuie să ne însoţească în astfel de primejdii:       
 
„Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi,                                                                                            
Ne este-ajutor şi scut în nevoi,                                                                                                               
Prin neguri de-am trece şi chiar de-am muri,                                                                                                    
El ni-e Dumnezeul şi nu vom pieri!”                                                                                                

(Cântarea numărul 333, din Imnuri creştine, ediţia 2006)     

 Priviţi cât de autoritar şi cât de simplu a rezolvat Hristos problema furtunii pe mare.  El a 
zis: „Taci!  Fără gură!”  (Marcu 4,39).  Ceilalţi doi evanghelişti nu redau cuvintele, ci 
descriu acţiunea Lui: „Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut o linişte 
mare” (Mat 8,26).  „Isus S-a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit şi 
s-a făcut linişte” (Luca 8,24).  Un fapt uimitor, dar absolut normal şi de aşteptat: Acela 
care crease toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui era în stare şi să le controleze prin 
acelaşi cuvânt. 
 

 Încă o observaţie trebuie făcută aici.  Ucenicii au fost peste măsură de uimiţi.  Ei au zis 
unii către alţii: „Ce fel de om este Acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”  (Mat 
8,27).  „Cine este Acesta, de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”  (Marcu 4,41).  „Cine 
este Acesta, de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei şi-L ascultă?”  (Luca 8,25).  Nicio 



surpriză, Creatorul tuturor lucrurilor le stăpâneşte în mod perfect şi Se foloseşte de ele: 
„Din vânturi Îţi faci soli şi din flăcări de foc, slujitori” (Ps 104,4).  Întrebarea exclamativă a 
ucenicilor ne arată că ei încă nu-L cunoşteau pe deplin.  Nici noi nu-L cunoaştem pe 
deplin.  Descoperim mereu noi aspecte ale puterii şi înţelepciunii Mântuitorului nostru, 
iar această aflare nu se va epuiza niciodată, în vecii vecilor. 

(04) Contraziceri?   

 Să observăm cum redau evangheliştii strigătul disperat al ucenicilor:                                                
 
(01) „Învăţătorule, Învăţătorule, pierim!”  (Luca 8,24)                                                                                                              
(02) „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?”  (Marcu 4,38)                                                                                                             
(03) „Doamne, scapă-ne, că pierim!”  (Mat 8,25) 
 

 Cei trei evanghelişti citaţi redau strigătul ucenicilor în trei feluri, fiecare altfel.  Cum au 
strigat ucenicii?  Adversarii Sfintelor Scripturi folosesc orice situaţie ca să le discrediteze.  
Fără îndoială că aici ei văd contraziceri: un evanghelist scrie într-un fel, altul în alt fel, al 
treilea, din nou în mod diferit.  Care din ei a spus adevărul?  Care a fost inspirat?   
 

 Sunt oare aceste propoziţii în contradicţie una cu alta sau se completează?  Aici nu sunt 
contraziceri, ci diferenţe.  Matei spune ce au zis ucenicii, dar nu pretinde că nu au zis 
nimic altceva.  La fel şi ceilalţi doi.  Care din cele trei versiuni redă exact cuvintele 
ucenicilor?  Toate trei şi, fiţi siguri, nu era numai atât.  Într-o situaţie disperată ca aceea, 
ei au strigat, au strigat cu toată puterea, în toate felurile.  Fiecare evanghelist a notat 
unul din strigăte, toţi împreună ne oferă o idee mai completă despre exprimarea lor.  Nu 
e aici nimic de vânat – variantele sunt părţi dintr-un întreg.  

(05) Interpretarea celor trei versiuni                                                                                                           
ale strigătului ucenicilor 

 Iată ce înseamnă cele trei formulări ale acelui strigăt:                                                                                                                                    
 
(01) „Pierim!” – o anticipare sumbră, pierim, cu siguranţă pierim, valurile ne vor înghiţi 
pe toţi, aici este mormântul nostru; priviţi, nu există nicio scăpare, nicio speranţă!                                           
 
(02) „Nu-Ţi pasă că pierim?”  – un sentiment de spaimă, de deznădejde sau chiar un 
reproş: cum poţi Tu, Doamne, să fii atât de nepăsător?  Dormi, în timp ce noi ne luptăm 
cu moartea?  Ne-ai cerut să traversăm marea şi acum ne laşi pradă forţelor oarbe şi 
furioase ale naturii?!                                                                                                                                                      
 
(03) „Scapă-ne, că pierim!”  – în sfârşit, o rugăciune disperată: ajută-ne, Doamne, nu 
avem altă scăpare, apelăm la Tine!    
 

 „Pierim” – o falsă prezicere, produs al fricii şi necredinţei.  Nu s-a confirmat, ei nu au 
pierit.   



 

 „Nu-Ţi pasă că pierim?”  – o falsă cunoştinţă despre Învăţătorul lor.  Nu era adevărat că 
El îi abandonase, că era nepăsător.  El îi iubea.  Pentru El, nu era absolut nicio problemă, 
acolo unde ei nu vedeau decât dezastru.  El era, într-adevăr, Maestrul, Stăpânul lor şi al 
forţelor naturii.   
 

 „Scapă-ne, că pierim!”  – a, da, fără Tine chiar că pierim, dar Tu eşti aici, cu Tine nu vom 
pieri.  Doamne, intervino acum, vieţile noastre sunt în mâinile Tale.  În fine, rugăciune, 
care ar fi trebuit să fie de la început.   

   (06) „Doamne, nu-Ţi pasă că pierim?”  

 Pe mine nu mă deranjează diferenţele, ci mă luminează.  Punându-le împreună, găsim 
un cuvânt comun, care este ideea sau fondul pentru o solie.  Acesta este cuvântul 
„pierim”, prezent în toate variantele.  Mai întâi, o perspectivă pripită şi greşită, smulsă 
gurii lor de situaţia critică.  Era formula pesimistului, care aşteaptă cel mai grav 
deznodământ, care zice ceva, dar nu se roagă pentru nimic: „Un asteroid sau o cometă 
va lovi planeta noastră şi o va distruge!”  „Globul de sare va cădea peste copil!”  Apoi, o 
întrebare fără apel, chiar reproş sau mustrare: „Nu-Ţi pasă că pierim?”  În fine, doar 
rugăciune sau apel: „Scapă-ne, că pierim!”     
 

 Ne vom ocupa, în continuare, de această întrebare disperată: „Doamne, nu-Ţi pasă că 
pierim?”  Să ne închipuim că omenirea priveşte în sus şi Îl întreabă astfel pe Dumnezeu.  
Îl interesează pe Dumnezeu soarta noastră, viitorul nostru, sau nu?  Îi pasă că pierim?  
Vom vedea cum stau lucrurile în această privinţă şi care este răspunsul corect. 
 

 De ce este această întrebare aşa de importantă?  Gândiţi-vă la creaţiune, apoi la cădere.  
Prin căderea în păcat, oamenii se îndreptau spre pieire: a făcut Dumnezeu ceva pentru 
ei?  I-a păsat că ei pier?  Da, Lui I-a păsat de situaţia, de soarta eternă a pământenilor, 
chiar înainte de a se întâmpla aici ceva rău.  Gândiţi-vă la planul de mântuire.   
 

 Există două căi, pe care Mântuitorul le-a identificat în Matei 7,13.14: „Intraţi pe poarta 
cea strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei 
ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini 
sunt cei ce o află.”  Care sunt aceste căi?  Calea cea largă şi calea cea îngustă.  Prima 
duce la pieire, cealaltă duce la viaţă, adică viaţă eternă.   
 

 În Psalmul 1,5-6, sunt arătaţi cei ce merg pe o cale sau pe alta şi deznodământul 
orientării lor: „De aceea, cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în 
adunarea celor neprihăniţi.  Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea 
păcătoşilor duce la pieire.”  Calea celor neprihăniţi, numită de Isus calea cea îngustă, 
care duce la viaţă, şi calea păcătoşilor, numită largă şi care duce la pieire. 
 



 Isus a lansat îndemnul: „Intraţi pe poarta cea strâmtă . . . care duce la viaţă.”  El a indicat 
existenţa celor două căi, dar nu i-a lăsat pe oameni în întuneric, ci le-a arătat în care 
direcţie este de dorit să meargă.  Aşa suna şi îndemnul cel vechi: „Iau azi cerul şi 
pământul martori împotriva voastră, că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul.  Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta” (Deut 30,19).  
Liberă alegere, dar nu fără recomandare. 
 

 Lui Dumnezeu nu-I este indiferent ce alegere facem.  El ne recomandă calea cea îngustă, 
calea care duce la viaţă, calea celor neprihăniţi.  Dorinţa Lui ar fi ca nimeni să nu meargă 
pe calea cea largă, calea pierzării, ci toţi să pornească pe calea cea îngustă: „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).  Sau Pavel: 
„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care 
voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Tim 2,3.4). 
 

 De altfel, cel mai important verset al Bibliei, situat în capitolul numărul 1.000 de la 
începutul ei, în care s-ar putea concentra întreaga Scriptură, o spune clar: „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).  Îi pasă lui Dumnezeu că pierim?  Fără 
cea mai mică îndoială!  El a făcut un plan de mântuire, l-a pus în aplicare, L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca să nu piară nimeni.  Dar El nu forţează pe nimeni să accepte 
mântuirea Lui.  „Oricine crede în El” nu va pieri.  Vor pieri toţi cei ce refuză chemarea la 
mântuire.  Dar nu pentru că lui Dumnezeu nu-I pasă că ei pier; El a luat toate măsurile ca 
ei să nu piară, dar dacă ei aleg să piară, atunci lor nu le pasă că pier!   
 

 Există o mare deosebire între „a pieri” şi „a muri”.  Textul de aur nu zice „pentru ca 
oricine crede în El să nu moară”.  Această garanţie, Dumnezeu nu ne-o dă.                                  
„. . . 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).  
Moartea care ne trimite în mormânt, prima moarte, este urmarea căderii de la început.  
Nimeni nu scapă de ea, cu excepţia lui Enoh şi Ilie, pe care Dumnezeu i-a luat la cer din 
viaţa aceasta.   
 

 Această moarte este un somn, din care Mântuitorul îi va trezi pe toţi urmaşii Săi 
credincioşi, pentru a moşteni veşnicia în împărăţia Sa.  A doua moarte se produce         
într-un foc pe care nimeni nu-l poate stinge şi care va curăţa planeta de orice rău, 
pregătind-o pentru înnoire totală, aşa cum este planul lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 
20,15; 21,8).   

(07) „Omule, nu-ţi pasă că pieri?” 

 Cred că întrebarea pe care au pus-o ucenicii, „Doamne, nu-Ţi pasă că pierim?”, ar trebui 
întoarsă, ca venind dinspre Dumnezeu spre oameni: „Omule, nu-ţi pasă că pieri?”  
Studiind bine Biblia şi observând viaţa oamenilor, mai ales a omenirii din zilele noastre, 



constatăm o imensă şi dureroasă nepăsare faţă de interesele veşnice, paralel cu un 
imens interes la Dumnezeu, la toate fiinţele cereşti, pentru salvarea păcătoşilor.         
 

 Întreabă Dumnezeu prin apostolul Pavel: „Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, 
îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări?  Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te 
îndeamnă la pocăinţă?  Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi 
aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui 
Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.  Şi anume, va da viaţa veşnică 
celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea, şi va da mânie şi urgie 
celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire” (Rom 
2,4-8).  
 

 În Matei 22,1-14, Mântuitorul a prezentat pilda celor invitaţi la nunta fiului de împărat.  
Când toate pregătirile erau făcute, a urmat chemarea finală: „I-a trimis pe robii săi să-i 
cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină.  A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: 
‚Spuneţi celor poftiţi: ‚Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au 
fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.’  Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au 
plecat: unul la holda lui şi altul la negustoria lui” (versetele 3-5). 
 

 Fără să le pese de poftirea lui!  Da, planul de mântuire este în desfăşurare, chemările 
cereşti sunt multiple şi insistente.  Ce fac oamenii?  Cei mai mulţi sunt nepăsători.  Nu le 
pasă de poftirea la nuntă lansată de Cer către ei.  Se duc la alte treburi.  Nu-i interesează 
soarta lor, nu le trebuie veşnicie fericită.   
 

 Atitudinea normală, corectă, ideală, salvatoare, faţă de chemarea la mântuire, la nunta 
Fiului de Împărat, este aceea de a o accepta cu bucurie.  Iată solia acestei predici:                          
 
- Constatarea: „Pierim!”                                                                                                                              
- Strigătul disperat al păcătoşilor: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”  În versiunea 
vameşului ce se ruga la templu: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”  (Luca 18,13)   
 

 Oamenii dornici de mântuire nu vor fi nepăsători.  Ei se vor ruga, asemenea lui David: 
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!  Încearcă-mă şi cunoaşte-mi 
gândurile!  Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”  (Ps 139,23.24).  E 
nevoie de iluminare de sus, pentru că înţelepciunea omenească poate fi înşelătoare sau 
măcar insuficientă, aşa cum a constatat Solomon: „Multe căi pot părea bune omului, dar 
la urmă se vede că duc la moarte” (Prov 14,12).   
 

 „Da, voiesc, fii curăţit”  (Marcu 1,41), i-a zis Isus unui lepros.  „Da, voiesc, fiţi 
răscumpăraţi pe veci!” – este cuvântul Său către noi acum.  Şi noi să zicem: „Amin, Îţi 
mulţumim, Doamne Isuse!”    

* * * * 



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

Cântarea de închidere, 460: „Pe viaţa Mea de Dumnezeu!” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSIBILA DISCUŢIE  

 Evanghelistul Marcu ne povesteşte în cartea sa, la sfârşitul capitolului 4, versetele 35-41, 
experienţa dramatică a ucenicilor, când s-au luptat cu furtuna pe Marea Galileii; în fine, 
au apelat la Mântuitorul, El S-a trezit, S-a ridicat, a certat vântul şi marea şi „s-a făcut o 
linişte mare” (versetul 39).  Oricum, până la liniştea aceea şi până la intervenţia 
Salvatorului, ei au făcut eforturi disperate şi erau epuizaţi.  Frica de forţele naturii, care-i 
ameninţau cu distrugerea, lăsase urme în psihicul lor.  S-au bucurat acum, în sfârşit, de 
momente de linişte şi pace. 
 

 Ce a urmat?  Destinaţia lor era „ţinutul gadarenilor” (vezi Marcu 5,1); în acest scop 
traversaseră ei marea.  A fost bine acolo?  Frica de forţele naturii trecuse, dar venea 
acum o altă frică, de forţe dincolo de parametrii naturii, forţe demonice.  Despre cine 
era vorba?  „Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din 
morminte, stăpânit de un duh necurat.  Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte şi 
nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.  Căci de multe ori fusese legat 
cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini, dar rupsese cătuşele şi sfărâmase obezile şi 
nimeni nu-l putea domoli.  Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, 
ţipând şi tăindu-se cu pietre” (Marcu 5,2-5).   
 

 În evanghelia după Matei, se discută despre doi demonizaţi (vezi Matei 8,28-34), fapt 
care a provocat îndoieli şi critici insistente cu privire la veracitatea rapoartelor 
evangheliştilor.  Eu nu văd aici nicio problemă; un evanghelist a scris despre amândoi, 
ceilalţi doi evanghelişti i-au dat atenţie numai unuia.  Sau poate că unul a fost mult mai 
îndrăzneţ şi mai vorbăreţ decât celălalt.  Luca zice că „era păzit legat cu cătuşe la mâini şi 
cu obezi la picioare, dar rupea legăturile şi era gonit de diavolul prin pustii” (Luca 8,29).  
În Matei 8,28, ni se spune că „erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul 
acela.”   
 

 „Matei vorbeşte despre doi oameni (capitolul 8,28).  Se pare, totuşi, că unul era 
deosebit de fioros.  Tot aşa, Matei vorbeşte despre doi orbi în Ierihon (capitolul 20,30), 
unde Marcu (capitolul 10,46) şi Luca (capitolul 18,35) vorbesc doar de unul, probabil din 
unele motive asemănătoare.  Merită să fie subliniat faptul că Matei, fără îndoială martor 
ocular al ambelor evenimente, menţionează doi oameni în fiecare caz.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 603)  
 

 „În diferite locuri din evanghelii, scriitorii raportează în mod diferit cuvintele lui Hristos.  
Ei oferă, de asemenea, rapoarte diferite despre anumite fapte, de exemplu, inscripţia de 
pe cruce.  De aceste diferenţe s-au cramponat scepticii ca dovadă că scriitorii 
evangheliilor nu sunt vrednici de crezare, ba chiar falşi şi, astfel, precis neinspiraţi.  O 
examinare atentă dovedeşte contrariul.  Cei ce au scris evangheliile, împreună cu ceilalţi 
urmaşi ai lui Hristos, se considerau martori ai evenimentelor vieţii Domnului nostru.  Ei 
au pus totul în joc pentru veracitatea mărturiei lor.”  (Ibid., pagina 306)     



 

 „Astfel, la un tribunal, astăzi, dacă martorii declară toţi exact acelaşi lucru cu privire la 
un incident, concluzia este, nu că sunt vrednici de crezare, ci că sunt sperjuri.  De ce?  
Pentru că experienţa ne învaţă că niciodată doi inşi nu văd un eveniment exact la fel.  Un 
aspect îl impresionează pe un martor, un alt aspect îl impresionează pe altul.  Iarăşi, ei 
poate că au auzit toţi exact aceleaşi cuvinte spuse în legătură cu evenimentul, dar 
fiecare raportează cuvintele puţin altfel.  Un martor poate chiar raportează anumite 
părţi ale unei conversaţii pe care ceilalţi martori nu le raportează.  Însă, atât timp cât nu 
există o contradicţie clară în gândul sau în înţelesul diferitelor declaraţii, se poate 
considera că martorii au spus adevărul.”  (Ibid.).  Având în vedere aceste considerente, 
ne vom referi în continuare la doi demonizaţi, chiar dacă atunci când cităm din Marcu 
apare doar unul.     
 

 Cum s-au comportat demonizaţii?  Matei zice: „Şi iată că au început să strige: ‚Ce 
legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu?  Ai venit aici să ne chinuieşti 
înainte de vreme?’”  (Mat 8,29).  Iată raportul lui Marcu: „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!’”  
(Marcu 5,6.7).  Şi al lui Luca: „Când L-a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuţit, a căzut jos 
înaintea Lui şi a zis cu glas tare: ‚Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui 
preaînalt?  Te rog, nu mă chinui!’”  (Luca 8,28) 
 

 Hristos l-a întrebat (pe unul din ei): „Care-ţi este numele?”  Răspunsul lui a fost: 
„Numele meu este ‚Legiune’, pentru că suntem mulţi” (Marcu 5,9).  Interesantă 
afirmaţie: numele meu (vorbeşte omul, unul singur) este „Legiune”; şi de ce?  „Pentru că 
suntem mulţi!”  Numele tău, numele meu, suntem mulţi.  Se pare că omul încerca să 
zică ceva, dar era bruiat încontinuu de demoni, care vorbeau odată cu el şi-i acopereau 
vocea sau îl sileau să zică ce voiau ei.   
 

 Care a fost reacţia călătorilor la apariţia periculoşilor indivizi?  Evangheliştii spun că „Isus 
poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă 
vreme” (Luca 8,29).  Dar ucenicii?  Aici ne ajută Spiritul Profetic: „Ochii le sclipeau din 
părul lor lung şi încâlcit, însuşi chipul omenesc părea să fi fost şters de către demonii 
care-i posedau şi ei arătau mai mult ca fiare sălbatice decât ca oameni.  Ucenicii şi 
însoţitorii lor au fugit îngroziţi; însă imediat ei au observat că Isus nu era cu ei şi s-au 
întors să se uite după El.  El stătea unde Îl lăsaseră.  Acela care liniştise furtuna, care îl 
întâlnise pe Satana mai înainte şi îl biruise, nu a fugit dinaintea acestor demoni.  Când 
oamenii, scrâşnind din dinţi şi făcând spume la gură, s-au apropiat de El, Isus a ridicat 
mâna aceea care făcuse semn valurilor să se odihnească şi oamenii nu s-au putut 
apropia mai mult.  Stăteau înfuriaţi dar neputincioşi înaintea Lui.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 337)  
 

 Aşadar, demonizaţii i-au înspăimântat şi i-au pus pe fugă pe ucenici, dar nu pe Isus.  El 
stătea liniştit în faţa lor ca şi în faţa talazurilor înspăimântătoare ale mării.  Furtună sau 



demoni, nimic nu-I putea tulbura pacea, nimic nu-L putea speria.  E foarte bine că avem 
un astfel de Mântuitor!  
 

 Demonii se temeau că vor fi pierduţi, că le-a venit sfârşitul: „Ai venit aici să ne chinuieşti 
înainte de vreme?”  (Mat 8,29).  Ei ştiau că le vine vremea pedepsirii şi a nimicirii şi 
gândeau că acum este momentul acela.  Satana însuşi, care i-a dus în rătăcire şi cu care 
s-au unit, e „cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme” (Apoc 12,12).  
Acum, demonii încercau o ultimă şansă de supravieţuire.  „Acolo, lângă munte, era o 
turmă mare de porci, care păşteau.  Şi demonii L-au rugat şi au zis: ‚Trimite-ne în porcii 
aceia, ca să intrăm în ei’” (Marcu 5,11.12).  După Matei: „Dacă ne scoţi afară din ei,     
dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci” (Mat 8,31).   
 

 Care era intenţia demonilor?  Să facă rău, să distrugă.  Să nimicească nişte animale, să-i 
păgubească pe stăpânii lor, şi, ca urmare, să trezească indignarea şi mânia locuitorilor 
Gadarei împotriva lui Isus, ca să-L alunge de acolo, ceea ce au şi făcut. 
 

 Dorinţa diavolului, de a-i întărâta pe oameni împotriva lui Hristos, nu s-a realizat decât 
temporar: „Cauzând distrugerea porcilor, era scopul lui Satana de a-i îndepărta pe 
oameni de Mântuitorul şi de a împiedica predicarea evangheliei în regiunea aceea.  Însă 
tocmai acest eveniment a trezit întreaga ţară cum nimic altceva nu ar fi putut face şi a 
îndreptat atenţia către Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 340)  
 

 „Isus le-a dat voie” (Marcu 5,13).  După Matei, „‚duceţi-vă’, le-a zis El” (Mat 8,32).  Ce s-a 
întâmplat în continuare?  „Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci şi turma s-a 
repezit de pe râpă în mare: erau aproape două mii şi s-au înecat în mare” (Marcu 5,13).   
De ce le-a dat Isus demonilor voie să intre în porci?  Iată ce răspuns găsim în Spiritul 
Profetic: „Din milă faţă de posesorii porcilor s-a permis ca această pierdere să vină 
asupra lor.  Ei erau preocupaţi de lucrurile pământeşti şi nu le păsa de marile interese 
ale vieţii spirituale.  Isus a vrut să rupă vraja indiferenţei egoiste, pentru ca ei să poată 
accepta harul Său.  Însă regretul şi indignarea pentru paguba lor temporară le-au orbit 
ochii faţă de mila Mântuitorului.”  (Ibid., paginile 338-339)  
 

 Păzitorii porcilor au fugit şi au dat de ştire în cetate şi pe câmpuri despre cele 
întâmplate.  Atunci, lumea a ieşit ca să constate la faţa locului: „Au venit la Isus şi iată pe 
cel ce fusese demonizat şi avusese legiunea de demoni, şezând jos îmbrăcat şi întreg la 
minte; şi s-au înspăimântat” (Marcu 5,15).   
 

 Şi ce au făcut?  „Atunci, au început să-L roage pe Isus să plece din ţinutul lor” (Marcu 
5,17).  Nu au fost violenţi, nici nu ar fi putut fi.  Ei „L-au rugat” să plece, temându-se de 
pagube mai mari.  Luca zice: „Tot norodul din ţinutul gherghesenilor L-a rugat pe Isus să 
plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică” (Luca 8,37). 
 



 „Manifestarea puterii supranaturale a trezit superstiţiile oamenilor şi a stârnit temerile 
lor.  Alte calamităţi ar putea urma dacă Îl au pe acest Străin printre ei.  Se temeau de 
ruină financiară şi s-au hotărât să scape de prezenţa Lui.  Aceia care traversaseră lacul cu 
Isus au vorbit despre tot ce se întâmplase în noaptea precedentă, despre primejdia lor 
din partea furtunii şi cum vântul şi marea fuseseră potolite.  Dar cuvintele lor au fost 
fără efect.  Înspăimântaţi, oamenii s-au îngrămădit în jurul lui Isus, rugându-L să plece de 
la ei, şi El a consimţit, luând imediat corabia pentru coasta opusă.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 339)    
 

 Ce a făcut Isus?  Putea refuza să plece.  Liberase regiunea lor de terorism şi o făcuse pe 
gratis.  El era un om liber şi putea face acolo lucruri mari.  De ce să plece?  Dar de ce nu?  
El nu rămâne unde nu este dorit, nu-Şi impune prezenţa şi acţiunile.  Dacă oamenii vor 
ca El să plece, chiar pleacă, iar ei îşi asumă răspunderea pentru consecinţe.  „Însă 
oamenii care au văzut această scenă minunată nu s-au bucurat.  Pierderea porcilor li se 
părea mai importantă decât eliberarea acestor captivi ai lui Satana.”  (Ibid., pagina 338) 
 

 Deci, Isus a părăsit Gadara şi a revenit în Galilea: „După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă 
parte, cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui.  El stătea lângă mare” (Marcu 5,21). 
 

 Dar o nouă „problemă” s-a ivit înainte de părăsirea Gadarei: „Pe când Se suia El în 
corabie, omul care fusese demonizat Îl ruga să-l lase să rămână cu El.  Isus nu i-a dat 
voie, ci i-a zis: ‚Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut 
milă de tine.’  El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus.  Şi 
toţi se minunau” (Marcu 5,18-20).   
 

 Probabil fostul demonizat se temea de reîntoarcerea demonilor, de aceea nu ar fi vrut 
să se despartă de Isus.  Lângă El, era în siguranţă.  Sau poate erau şi alte motive – 
recunoştinţa, admiraţia faţă de Liberatorul său, dorinţa de a-L mai auzi şi a mai vedea 
alte fapte minunate făcute de El.   
 

 Omul s-a supus şi a pornit în misiune.  Lângă Isus nu ar fi fost deloc de folos, doar pentru 
ceva slujire.  Dar în regiunea aceea el era o minune pe picioare.  Toţi aceia care-l 
cunoscuseră se minunau văzându-l schimbat şi se bucurau să audă din gura lui ce făcuse 
Isus pentru el.  O minunată şi vastă activitate misionară, pe care numai el o putea face.  
Adică el şi tovarăşul lui de izbăvire.   
 

 Când Dumnezeu îmi iartă păcatele, nu e nevoie ca eu să le tot amintesc.  Nu trebuie 
făcută publicitate pentru Satana, ci pentru Isus.  Să nu fie predicat vrăjmaşul, ci 
Izbăvitorul din mâinile acestuia.  Cei mai mari şi mai rodnici misionari din Decapole au 
fost aceşti foşti sclavi ai lui Satana.  Mărturii vii despre puterea şi iubirea lui Hristos: „Nici 
o predică de pe buzele Lui nu ajunsese vreodată în urechile lor.  Ei nu puteau să-i 
instruiască pe oameni aşa cum ucenicii care fuseseră zilnic cu Hristos erau în stare să o 



facă.  Dar ei purtau în persoanele lor dovada că Isus este Mesia.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 340)  
 

 „Când cei doi bărbaţi, acum sub controlul Duhului lui Dumnezeu, şi-au povestit 
experienţa, oameni de pretutindeni au ascultat, surprinşi şi uimiţi.  Rezultatele lucrării 
lor ar trebui să aducă mare încurajare acelora care poate simt că aptitudinile şi 
instruirea lor nu sunt suficiente spre a-i face în stare să depună mărturie eficientă 
pentru Hristos.  Cei ce Îl iubesc în mod sincer pe Hristos şi ale căror vieţi au fost 
transformate prin puterea Lui au doar nevoie să le spună altora ‚tot ce a făcut Domnul’ 
pentru ei (versetul 19) şi oamenii vor fi câştigaţi pentru Hristos.”  (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Commentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 
606)  
 

 Isus nu le-a spus oamenilor: „Veniţi, vă voi trimite ca misionari în Etiopia sau în India.”  Ei 
ar fi putut întreba: „Şi ce să facem acolo?”  „Să le spuneţi oamenilor că aţi fost 
demonizaţi şi Domnul v-a eliberat.”  Cât succes ar fi avut ei acolo?  Câţi i-ar fi crezut?  
Dar nu!  Duceţi-vă acolo unde oamenii cunosc trecutul vostru, oameni care s-au temut 
de voi, pe care poate i-aţi rănit sau păgubit.  Acolo nu trebuie să le explicaţi cine sunteţi.  
Ei ştiu.  Doar să vă vadă şi să constate cine sunteţi voi acum.  Spuneţi-le că Domnul a 
avut milă de voi.   
 

 A trecut ceva timp.  Locuitorii din Gadara şi-au văzut dorinţa împlinită ca Isus să plece 
din ţinutul lor.  Şi a plecat.  Acum erau fără El.  Nu au mai pierdut porci.  Dar absenţa Lui 
a lucrat mai mult decât dacă ar fi fost acolo.  Pierduseră porci.  Ei şi?  Iată nişte oameni 
bolnavi mintal, extrem de periculoşi, stăpâniţi şi folosiţi de Satana, care infestaseră 
locurile acelea cu răutăţile lor, făcând călătoriile dificile şi riscante.  Acum, ei erau 
sănătoşi şi folositori.  Ce povesteau ei fascina lumea. 
 

 Vă puteţi imagina discuţiile gherghesenilor.  Ce am făcut?  Omul acela putea să ne 
vindece toţi bolnavii, fără să ne coste nimic, iar câştigul acesta ar fi compensat pierderea 
pe care am avut-o.  Ne-a păsat mai mult de acele animale decât de noi şi de familiile 
noastre.  Am alungat un om extraordinar, care ar fi fost o mare binecuvântare pentru 
cetăţile noastre.   
 

 Nu cunoaştem discuţiile lor, poate s-au şi certat, poate şi-au muşcat buzele de regret că 
L-au alungat pe Hristos din regiunea lor.  De ce au făcut-o?!  Poate s-au şi rugat să vină 
înapoi, aşa cum s-a rugat Manoah: „Doamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui 
Dumnezeu pe care l-ai trimis . . .” (Jud 13,8).   
 

 Demonizaţii vindecaţi, acum prietenoşi şi inteligenţi, care înfricoşaseră regiunea aceea, 
au fost întâlniţi de oameni care îi cunoscuseră şi care erau uimiţi de această schimbare.  
Unii din ei Îl văzuseră pe Isus mai înainte şi Îl rugaseră să plece.  Alţii doar auziseră ce se 
întâmplase.  Unii erau furioşi pentru pierderea afacerii lor.  Dar alţii au început să 



înţeleagă PIERDEREA MAI MARE!!!  Îl alungaseră pe MARELE VINDECĂTOR!  Erau atât 
de mulţi oameni bolnavi în cetăţile acelea, poate sute.  Sau mii.  Ce mare greşeală, să 
pierdă unica şansă de a-i avea sănătoşi!  El era un om de miliarde.  Va veni înapoi?  Greu 
de crezut, după felul cum a fost tratat.   
 

 Nu ştim.  Dar ceva ştim cu siguranţă, şi, de aceea, ne putem permitem toate aceste 
excavări.  După prima înmulţire a pâinilor, „Isus i-a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie 
şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida.  În timpul acesta, El avea să dea 
drumul norodului” (Marcu 6,45).  Isus a dat drumul norodului, în timp ce ucenicii Lui au 
pornit cu corabia.  După aceea, El a mers pe mare, i-a întâlnit pe ucenici în corabia cu 
care călătoreau şi iată ce s-a întâmplat mai departe: „După ce au trecut marea, au venit 
în ţinutul Ghenezaretului şi au tras la mal.  Când au ieşit din corabie, oamenii L-au 
cunoscut îndată pe Isus, au alergat prin toate împrejurimile şi au început să-i aducă pe 
bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El.  Oriunde intra El, în sate, în 
cetăţi sau în cătune, îi puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se 
atingă de poalele hainei Lui.  Şi toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi” (Marcu 6,53-
56). 
 

 Vindecări nenumărate, ale tuturor bolnavilor aduşi la Isus.  Iar Isus le-a şi predicat 
evanghelia mântuirii.  Succesul acesta a fost formidabil, dar poate că nu ar fi fost realizat 
prima dată, chiar fără pierderea porcilor.  Absenţa Lui şi prezenţa celor eliberaţi din 
sclavia lui Satana au lucrat peste măsură de bine.   
 

 Acest ţinut al Ghenezaretului era pe malul răsăritean al Mării Galileii, la capătul nordic al 
zonei Decapole.  „Când Isus S-a întors în Decapole, după nouă sau zece luni . . ., mii s-au 
îngrămădit să-L vadă şi să-L audă.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Commentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 606).  „Când Isus S-a 
întors în Decapole, poporul a alergat la El şi, timp de trei zile, nu numai locuitorii unui 
oraş, ci mii, din toată regiunea înconjurătoare, au auzit solia mântuirii.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 340-341).  Satana a fost cu totul învins.   
 

 O pierdere de porci, de 2.000 de porci.  Vindecarea a doi oameni.  Vindecarea tuturor.  
Isus nu ia niciodată ceva sau permite să fie luat ceva de la oameni, care le trebuie cu 
adevărat.  Le ia numai ce îi împiedică să-L aibă pe El şi minunatele Sale binecuvântări.  
Cred că, după marea acţiune de vindecări, în Decapole a fost bucurie generală.  Paguba 
suferită altădată nu mai avea nicio importanţă.  Şi nici nu ar fi mai săvârşit din nou 
nebunia de a-I spune lui Hristos să plece de la ei!  
 

 În absenţa lui Hristos, foştii demonizaţi făcuseră pre-evanghelizare.  Acum, Isus a făcut 
evanghelizarea.  Comparaţi aceste pasaje biblice: Marcu 5,1-21 şi Marcu 6,53-56.  Primul 
se ocupă cu vindecarea demonizaţilor; al doilea, cu a doua vizită a lui Isus acolo.  În 
primul pasaj, învăţăm că Isus a fost rugat de oamenii aceia să părăsească ţara lor.  În al 
doilea, învăţăm că Isus a fost primit cu multă bucurie.  Ce se întâmplase între timp, în 
nouă sau zece luni?  POSIBILA DISCUŢIE!!!   



 

 Hristos a venit prima dată pe pământ; cum L-au primit oamenii?  Nu tocmai bine, ba 
chiar L-au ucis.  Dar El a lăsat aici urme adânci şi grăitoare şi oameni eliberaţi de sub 
puterea lui Satana, care au lucrat.  Acum e absent trupeşte.  Când va veni a doua oară, 
milioane şi milioane Îl vor saluta 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)   
 

 Oamenii aceia terorizaseră întreaga zonă, „nimeni nu putea trece pe drumul acela” (Mat 
8,28).  Primejdia dispăruse.  Şi Satana a pierdut din nou când mase de locuitori din 
Decapole L-au primit pe Hristos cu bucurie.  Va pierde mereu, până când va fi pierdut şi 
el, odată cu îngerii lui.  Hristos nu poate fi biruit.  Niciodată.  Întregul univers va fi curăţit 
de demoni şi de boli, întregul univers şi populaţia acestei planete Îl vor saluta cu bucurie 
pe Creatorul-Vindecător care, prin moartea şi prin viaţa Sa, a pus capăt răului pentru 
totdeauna.  Avem motive să ne bucurăm chiar acum.  Amin!          

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 161: „Atâta har!”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



„BOANERGHES” 

 În Marcu 3,13, ni se spune că, „în urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a 
vrut şi ei au venit la El.”  Cine „a vrut”?  I-a chemat pe cei ce au vrut să fie chemaţi sau   
i-a chemat pe aceia pe care El a vrut să-i cheme?  Textul grecesc e clar şi sună astfel: kai 
proskaleitai hus ethelen autos, adică „şi îi cheamă pe cei ce i-a vrut El”.  Penultimul 
cuvânt înseamnă „a vrut”, iar ultimul înseamnă „El”, adică Hristos.     
 

 Versetul 14 zice: „A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să 
propovăduiască.”  Mai departe, în versetele 16-19, este dată lista celor doisprezece 
ucenici, începând cu Simon Petru, care L-a tăgăduit, şi terminând cu Iuda, care L-a 
vândut.   
 

 Interesant este că în cercul cel mai intim, în grupa Sa de rugăciune de trei ucenici, Isus   
i-a selecţionat pe Petru, o piatră instabilă, şi pe Iacov şi Ioan, cărora le-a pus numele 
„Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă ‚fiii tunetului’” (versetul 17).  Ce reprezenta acest 
cuvânt: un supranume, un pseudonim, o poreclă sau o profeţie?  Eu cred că era mai 
degrabă o descriere a celor doi ucenici.   
 

 Iacov era fiul mai vârstnic al lui Zebedei, iar Ioan era cel mai tânăr (pe care îi cunoaştem 
şi dacă nu au avut şi alţi fraţi).  Ei erau calificaţi în meseria de pescari şi lucrau împreună 
cu tatăl lor, deşi acesta avea şi angajaţi (vezi Marcu 1,19.20).  Iacov a fost primul apostol 
martirizat (vezi Fapte 12,1.2); Ioan a fost persecutat, dar a murit de bătrâneţe, fiind 
ultimul supravieţuitor dintre apostoli.  Prin urmare, Iacov a fost primul apostol care a 
murit, iar Ioan a fost ultimul (făcând abstracţie de Iuda Iscarioteanul, care s-a sinucis).   
 

 „Boanerghes – probabil o transliteraţie a unei expresii aramaice, care însemna ‚fii ai 
agitaţiei’ ori ‚fii ai mâniei’, tradusă în mod liber ‚fii ai tunetului’.  Temperamentul violent, 
firea recalcitrantă a lui Iacov şi Ioan s-au manifestat uneori în mod deschis.”  (Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 
5, pagina 595).  Vă puteţi imagina cum se comportau ei cînd, scoţând mreaja din apă, 
constatau că e goală?!  
 

 De ce i-a selecţionat Domnul Isus Hristos pe „fiii tunetului”, dintre toţi ucenicii, ca să 
facă parte din cei doisprezece şi de ce i-a selecţionat pe ei dintre cei doisprezece, alături 
de Simon Petru, ca să constituie cel mai intim grup de ucenici ai Lui?  Probabil că ei erau 
cei mai devotaţi, cei mai vrednici de încredere, ştiau să păstreze un secret, ca acela al 
vedeniei de pe Muntele Schimbării la Faţă (vezi Marcu 9,10).  Puteau fi excelenţi membri 
într-un comitet de biserică! 
 

 Prin asociere cu Mântuitorul, „fiii tunetului” s-au schimbat, pentru că El i-a ajutat să 
elimine zgura din caracterul lor, ca să fie ucenici efectivi ai Săi.  A fost un drum lung de 
parcurs pentru atingerea acestui obiectiv.  Dar şi în procesul convertirii, ceva din natura 
tunetului a rămas în ei şi trebuia să rămână.  Citiţi epistolele lui Ioan şi veţi vedea că el 



nu era un individ molatic peste care antihriştii puteau trece cu uşurinţă.  Scriind despre 
înfumuratul şi violentul Diotref, Ioan a zis: „De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte 
de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele” (3 Ioan 10).  Când tunetul e 
dirijat de Satana (şi Diotref aşa era mânat), ştiţi prea bine ce se poate întâmpla.  Când se 
află sub controlul Duhului Sfânt (e vorba acum de Ioan), minuni ale harului divin se 
produc.   
 

 La strigarea îngerului puternic cu un picior pe mare şi cu unul pe pământ (a se citi Isus 
Hristos), „cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor” (Apoc 10,3).  Ioan, „fiul 
tunetului”, scrie în continuare: „Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile 
lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: ‚Pecetluieşte ce 
au spus cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!’”  (Versetul 4).  Şi nu a scris.  Nu am 
spus mai înainte că Ioan ştia să păstreze un secret?  Se pare, totuşi, că tunetele îl 
pasionau!     
 

 „Adâncimea şi căldura afecţiunii lui Ioan faţă de Maestrul său nu au fost cauza iubirii lui 
Hristos faţă de el, ci efectul acelei iubiri.  Ioan dorea să devină ca Isus şi, sub influenţa 
transformatoare a iubirii lui Hristos, el chiar a devenit blând şi smerit.  Eul era ascuns în 
Isus.  Mai mult decât toţi tovarăşii lui, Ioan s-a predat puterii acelei vieţi minunate.  El 
zice: ‚. . . viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o’ (1 Ioan 1,2).  ‚Şi noi toți am primit din 
plinătatea Lui şi har după har’ (Ioan 1,16).  Ioan L-a cunoscut pe Mântuitorul printr-o 
cunoştinţă experimentală.  Lecţiile Maestrului său au fost imprimate în sufletul său.  
Când mărturisea despre harul Mântuitorului, limbajul lui simplu era elocvent, cu iubirea 
care pătrundea întreaga sa fiinţă.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
paginile 544-545)  
 

 Vom lua trei incidente din timpul celor trei ani şi jumătate petrecuţi de Iacov şi Ioan în 
şcoala lui Hristos şi le vom analiza cu multă atenţie.                                                                                              
 
Primul incident este redat de doi evanghelişti, Marcu şi Luca.  „Ioan I-a zis: ‚Învăţătorule, 
noi l-am văzut pe un om scoţând demoni în numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu venea 
după noi.’  ‚Nu-l opriţi’, a răspuns Isus, ‚căci nu este nimeni care să facă minuni în 
numele Meu şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.  Cine nu este împotriva 
noastră este pentru noi’” (Marcu 9,38-40).  Textul paralel este Luca 9,49.50.   
 
Deci, un om scotea demoni în numele Isus, cu succes sau nu, era o acţiune reuşită sau 
doar o încercare, căci şi fiii lui Sceva au încercat şi ştiţi cu ce rezultate (vezi Fapte 19,13-
17).  Nu ştim.  Dar Ioan şi alţii (noi am văzut, noi l-am oprit, nu venea după noi) l-au luat 
la întrebări.  
 
Poate au făcut-o în mod politicos: „Stimate domn, considerăm că acţiunea aceasta a 
dumneavoastră nu este legitimă, pentru că nu faceţi parte dintre discipolii Aceluia în 
numele căruia vreţi să alungaţi demonii.  De aceea, în mod foarte respectuos, noi vă 
rugăm să renunţaţi la această activitate!”   



 
Sau poate nu chiar politicos, ci în mod bădăran, demn de noţiunea „fiii tunetului”: „Ia 
ascultă bă, cine ţi-a dat voie să faci ce faci?  Dacă nu te opreşti, îţi sucim gâtul.  Se 
aude?”   
 
Ucenicii (Iacov şi Ioan erau între ei) considerau că era un monopol, un copyright, să faci 
o lucrare în numele lui Isus.  Pentru onoarea Lui, într-un spirit inchizitorial, ei au interzis, 
în mod categoric, orice lucrare paralelă în numele lui Isus.   
 
Al doilea incident, redat numai de Luca, tindea spre un act feroce: Isus mergea spre 
Ierusalim, trecând prin Samaria, şi avea nevoie de un loc de găzduit.  A trimis nişte soli 
care să caute un astfel de loc.  Samaritenii L-ar fi primit cu plăcere, cum au făcut-o şi 
altădată, însă, aflând că El merge la Ierusalim, au refuzat categoric să-L primească.  
Potrivit cu regulamentul, adică aşa cum îi instruise Mântuitorul, urma cel mult să se 
scuture praful de pe încălţăminte, dacă se aplica atunci.   
 
Totuşi, grosolănia samaritenilor i-a deranjat profund: „Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au 
văzut lucrul acesta, au zis: ‚Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i 
mistuie, cum a făcut Ilie?’”  (Luca 9,51-56; citat este versetul 54).  Ce propuneau fiii lui 
Zebedei avea o bază biblică: aşa a făcut Ilie.  Era un fel de soluţie finală – un sat şi toţi 
locuitorii lui arşi în întregime.  Pârjol.  
 
Cei doi ucenici se aşteptau, probabil, la o apreciere pentru devotamentul lor total; 
totuşi, aşa cum neaşteptată a fost comportarea samaritenilor, tot atât de neaşteptat a 
fost, pentru ei, şi răspunsul Mântuitorului: „Isus S-a întors spre ei, 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, ci să le mântuiască’” (versetele 55 şi 56).   
 
„Nu este deloc o parte a misiunii lui Hristos să-i silească pe oameni să-L primească.  
Satana şi oamenii influenţaţi de spiritul lui sunt cei ce caută să forţeze conştiinţa.  Sub 
pretextul unui zel pentru dreptate, oameni care sunt aliaţi cu îngeri răi aduc uneori 
suferinţă asupra semenilor lor, pentru a-i converti la ideile lor religioase; însă Hristos 
arată întotdeauna milă, căutând în permanenţă să câştige prin descoperirea iubirii Lui.  
El nu poate admite un rival în suflet, nici nu poate accepta un serviciu parţial; însă El 
doreşte numai serviciu voluntar, predarea voioasă a inimii sub presiunea iubirii.”  (The 
Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 541)   
 
Al treilea incident este raportat în Matei 20,20-24 şi în Marcu 10,35-41; poate e intuit în 
Luca 22,24, pentru că după toate aceste trei pasaje vin sfaturi aproape identice date de 
Mântuitorul.     
 
Iată ce scrie Matei: „Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii 
ei şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.  El a întrebat-o: ‚Ce vrei?’  ‚Porunceşte’, I-a zis 
ea, ‚ca, în împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.’  



Drept răspuns, Isus a zis: ‚Nu ştiţi ce cereţi.  Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l 
beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?’  ‚Putem’, I-au zis ei.  
Şi El le-a răspuns: ‚Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu 
care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o 
dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.’  Cei zece, 
când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi” (Mat 20,20-24).  
 
Să vedem şi raportul prezentat de Marcu: „Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus 
şi I-au zis: ‚Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.’  El le-a zis: ‚Ce voiţi să vă 
fac?’  ‚Dă-ne’, I-au zis ei, ‚să şedem unul la dreapta Ta şi altul la stânga Ta, când vei fi 
îmbrăcat în slava Ta.’  Isus le-a răspuns: ‚Nu ştiţi ce cereţi.  Puteţi voi să beţi paharul pe 
care am să-l beau Eu sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?’  
‚Putem’, au zis ei.  Şi Isus le-a răspuns: ‚Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu îl 
veţi bea şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu veţi fi botezaţi; dar cinstea de a şedea la 
dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este numai pentru aceia pentru 
care a fost pregătită.’  Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe 
Iacov şi pe Ioan” (Marcu 10,35-41).   
 
Luca zice numai atât: „Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie 
socotit ca cel mai mare” (Luca 22,24).  Nu cred că fiecare ar fi vrut să fie cel mai mic sau 
că ar fi refuzat să fie cel mai mare, altfel nu ar fi fost vorba de o ceartă.   
 
De fiecare dată, adică în contextul rapoartelor primilor doi evanghelişti şi după scurta 
informaţie dată de Luca, Domnul Isus a făcut o comparaţie: domnitorii neamurilor 
stăpânesc în mod despotic, „între voi să nu fie aşa”, „voi să nu fiţi aşa”.  În biserică, 
principiul fundamental al comportării creştine trebuie să fie umilinţa şi slujirea.  Un 
exemplu?  Hristos a făcut aşa: El „n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea 
viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mat 20,28). 
 

 Vom face acum o analiză amplă a celui de al treilea incident.                                                                      
 
(01) Mama sau fiii?  Isus nu a zis către ea: „Nu ştii ce ceri”, ci către ei: „Nu ştiţi ce cereţi.”  
Probabil S-a adresat la toţi trei, care împreună cereau ceva.  A urmat întrebarea, dacă ei 
pot să bea paharul şi să fie botezaţi cu botezul de care va avea parte Hristos, la care cei 
doi ucenici au răspuns afirmativ.                                                                                                                                   
 
(02) Tâlharul pocăit a cerut să fie în împărăţia lui Dumnezeu, dar nu a cerut un loc de 
frunte acolo, iar Isus nu i-a spus că nu ştie ce cere (vezi Luca 23,42.43).                                       
 
(03) Iacov şi Ioan nu ştiau ce cereau; noi ştim întotdeauna ce cerem şi suntem gata 
oricând să zicem „facă-se voia Ta”?                                                                                                     
 
(04) Ce însemna a sta la dreapta sau la stânga Mântuitorului?  Să ia locul tâlharilor 
răstigniţi împreună cu Isus?  (Vezi Matei 27,38)   



 
(05) Sau însemna ca unul să fie între oi şi altul între capre, adică unul să fie mântuit, 
binecuvântat, intrând în împărăţie (vezi Matei 25,32-34), şi altul să fie pierdut, 
blestemat, mergând în „focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui”?  
(Versetul 41)                            
 
(06) Apucarea locului dintâi – Boaner-ghes: să dau ghes, să fiu primul, indiferent cum se 
simt alţii, indiferent ce pierd alţii, chiar călcând peste cadavrele lor, nu sună tocmai a 
procedeu creştinesc.                                                           
 
(07) Dacă Domnul ar fi zis: „De acord, unul din voi va sta la dreapta Mea şi altul la stânga 
Mea!”, poate că apoi s-ar fi încins o luptă întrei ei, care să stea la dreapta şi care să stea 
la stânga, sau era necesar un vot de baraj.                                                                                                   
 
(08) Cum se explică mânia celorlalţi zece ucenici?  Erau cumva indignaţi că Iacov şi Ioan 
nu au dat dovadă de umilinţă?  Sau erau şocaţi de inspiraţia mai rapidă a acestora şi de 
pericolul blocării celor două locuri?  Din câte ştim, lecţia pe care a dat-o Isus în 
continuare nu a fost numai pentru ei doi, ci pentru toţi doisprezece.                                                                                                                               
 
(09) Isus i-a mustrat pe cărturari pentru căutarea locurilor de frunte (vezi Luca 20,45.46); 
i-a mustrat pe cărturari şi pe farisei pentru acelaşi motiv (vezi Matei 23,2.6.7).  Acum, se   
pare că avea farisei și cărturari între cei doisprezece ucenici ai Săi!                                                                                 
 
(10) Mântuitorul i-a sfătuit astfel pe cei invitaţi la o masă: „Când eşti poftit de cineva la 
nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie 
altul mai cu vază decât tine şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: ‚Dă 
locul tău omului acestuia!’  Atunci, cu ruşine va trebui să iei locul de pe urmă.  Ci, când 
eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni 
cel ce te-a poftit, să-ţi zică: ‚Prietene, mută-te mai sus.’  Lucrul acesta îţi va face cinste 
înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.  Căci oricine se înalţă va fi 
smerit şi cine se smereşte va fi înălţat” (Luca 14,8-11).                                                                                                     
 
(11) Ştim cum se comportă candidaţii politici în campaniile electorale: fiecare se laudă 
pe sine, ca fiind cel mai potrivit, în timp ce face tot posibilul ca să-l înjosească şi să-l 
discrediteze pe adversar.  Isus nu a zis: „Aşa să fie între voi”, ci, din contra: „Între voi să 
nu fie aşa.  Ci, 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” (Mat 20,26.27).                                                                 
 
(12) Sentimentul acesta al invidiei este adânc înrădăcinat în fiinţa omenească şi iese la 
iveală când nu te aştepţi.  Predicam cândva într-o comunitate românească.  Era vorba 
despre timpul scurs de la creaţiune sau de la potop, în contrast cu erele geologice 
interminabile inventate şi afişate de evoluţionişti.  L-am întrebat pe unul dintre 
ascultători: „Frate C., ca inginer, dumneavoastră vă pricepeţi la matematică; s-ar putea 
calcula dacă din trei perechi de soţi, în 4.500 de ani, câţi au trecut de la potop, ar putea 



rezulta omenirea de acum, ţinând cont şi de războaie, catastrofe şi alte pierderi?”  
Răspunsul său a fost afirmativ.  Două persoane, fiică și mamă, când le-am vizitat, 
împreună cu soția, după un anumit timp, mi-au reproşat că eu am jignit întreaga 
comunitate, pentru că l-am socotit pe fratele C. mai înţelept decât pe toţi.  Am zis: „Nu, 
ci m-am jignit pe mine, recunoscând în public că eu nu ştiu matematică așa cum ştie el!”                                                                                                                 
 
(13) Adesea, indiferent în ce ţară, când se face o lucrare la casa de rugăciune în cursul 
săptămânii, în Sabatul următor trebuie mulţumit tuturor, dar nu poţi aprecia pe nimeni 
în mod special, chiar dacă a lucrat mult mai mult şi mai bine decât ceilalţi; urmarea ar fi 
neplăcută.  De ce sunt oamenii aşa, chiar când se consideră copii ai lui Dumnezeu?                                                                                               
 
(14) În incidentul al treilea provocat de fiii lui Zebedei, vedem marea luptă universală, 
conflictul dintre Hristos şi Lucifer, dintre legea cerului (a slujirii, a altruismului) şi a 
iadului (a apucării, a egoismului).  Într-o pauză din cadrul unei evanghelizări, m-am 
adresat celor doi pastori ai comunităţii-gazdă, unul mai în vârstă, care avusese 
răspunderi mari în biserică, şi altul mult mai tânăr, care lucra împreună cu dânsul: „Am 
impresia că vă înţelegeţi foarte bine!”  Cel vârstnic a arătat cu mâna spre celălalt ca el 
fiind cauza acelei armonii în colaborare.  Am adăugat: „Aceasta este legea cerului, 
fiecare îl acuză pe celălalt că e mai bun decât el!”  Există şi exemple pozitive, şi nu 
puţine, slavă Domnului!                                                                                                                 
 
(15) În Psalmul 110,1, text citat în câteva locuri din Noul Testament, Dumnezeu-Tatăl Îi 
zice Fiului: „Şezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  
Făcând o comparaţie între îngerii cerului şi Domnul Isus Hristos, scriitorul Epistolei către 
Evrei întreabă: „Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: ‚Şezi la dreapta Mea, până îi voi 
pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?’”  (Evr 1,13).  Înainte de înălţare vine 
umilirea şi acesta este traseul pe care l-a parcurs Fiul lui Dumnezeu: „Cel ce S-a pogorât 
este Acelaşi cu Cel ce S-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile” 
(Efes 4,10).  S-a pogorât, S-a suit.   
 
Iată ce scrie Marcu: „Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la 
dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16,19).  Era răspunsul Său la invitaţia Tatălui ceresc: 
„Şezi la dreapta Mea!”  Putem aplica aici cuvântul din Evrei 5,4.5: „Nimeni nu-şi ia 
cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron.  Tot aşa 
şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: ‚Tu eşti 
Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’”                                                                                                       
 
(16) Proba creştinismului autentic a fost cuprinsă de Hristos în fraza: „Oricine se va 
înălţa va fi smerit şi oricine se va smeri va fi înălţat” (Mat 23,12).  A fost demonstrată de 
Întemeietorul creştinismului şi trebuie demonstrată în viaţa fiecărui urmaş al Său.                                                                                         
 

 Dumnezeu nu este împotriva oricărei înălţări.  Nu!  Există o înălţare, înălţarea adevărată, 
aşa cum reiese şi din legea exprimată mai sus, „oricine se va smeri va fi înălţat”.  Este 
înălţarea care vine pe calea umilinţei, a lepădării de sine, a slujirii.  Hristos avea un plan 



măreţ pentru ucenici; Iacov şi Ioan, şi ceilalţi în mod tacit şi naiv, se grăbeau, încercau să 
apuce slava viitoare prin mijloace satanice, în stilul Boaner-ghes.  El a zis: „Adevărat vă 
spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea 
tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de 
domnie şi le veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Mat 19,28).  În 
versiunea lui Luca: „Voi sunteţi aceia, care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările 
Mele.  De aceea, vă pregătesc împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să 
mâncaţi şi să beţi la masa Mea în împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să 
le judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Luca 22,28-30).   
 

 Să avem în vedere şi ce nu le-a spus Hristos atunci: „Zidul cetăţii avea douăsprezece 
temelii şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului” 
(Apoc 21,14).  Numele lui Iacov şi al lui Ioan vor fi scrise pe două temelii ale cetăţii.  Nici 
cei ce s-au mâniat pe ei nu vor fi trecuţi cu vederea: doisprezece apostoli, douăsprezece 
nume, douăsprezece temelii.  Cu adevărat, „cine se smereşte va fi înălţat!”  
 

 Dar nu numai apostolii vor fi onoraţi.  Iată făgăduinţe sublime pentru toţi mântuiţii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
- „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela, pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să-i 
ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor” 
(Evr 2,10).  Acesta este planul divin: „Să-i ducă pe mulţi fii la slavă.”  Şi fiice, desigur.  
Cine sunt aceştia?  Să citim şi făgăduinţele care urmează.                                                                                                                                                                                                                                                          
 
- „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).                                                                                                                                                                        
 
- „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).                                                                                                                              
 
- „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” (Apoc 3,21).   
 

 Ce mai vreţi?  O slavă indescriptibilă îi aşteaptă pe toţi cei răscumpăraţi prin sângele 
Mielului.  Acceptând lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lor, ei încetează să mai fie 
Boanerghes, „din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi” (vezi Efeseni 2,3), şi devin „fii şi fiice” 
ale Celui Atotputernic (vezi 2 Corinteni 6,18).  Atunci, ei pot suporta slava fără a-şi 
pierde echilibrul, fără a se strica, şi o vor primi pentru că nu au cerut-o ei înşişi, ci le va fi 
dată.  Iar slava altora nu-i va deranja, ci se vor bucura şi vor trăi sub legea cerului în vecii 
vecilor.  Amin!   

* * * * 



Cântarea de deschidere, 335: „Îţi predau întreaga viaţă” 

Cântarea de închidere, 350: „‚Urmaţi-Mi!’, zice blând Hristos”  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„DU-TE DE FĂ ŞI TU LA FEL!” 

 „Un învăţător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Isus . . .” (Luca 10,25).  Culmea!  Un 
muritor păcătos şi viclean, care ar fi trebuit să ştie mai mult din legea al cărei expert 
pretindea că este, se apucă să-L ispitească pe Dătătorul legii!   
 

 Şi cum a făcut-o?  A venit cu o întrebare, prin care spera să-L pună pe Domnul nostru 
Isus Hristos în încurcătură: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”  
(Același verset).  El nu căuta răspuns la întrebare, nu îl preocupa atunci problema 
moştenirii vieţii veşnice, de care se considera absolut sigur ca fiu al lui Avraam.  Scopul 
lui era să-L ispitească pe Hristos, să vadă cum trece de dificultatea pe care el I-o ridica în 
cale.   
 

 Mântuitorul era nespus de înţelept.  El simţea imediat lipsa de sinceritate, cum şi 
prezenţa ei.  Amintiţi-vă ce a zis despre Natanael: „Iată, cu adevărat, un israelit, în care 
nu este vicleşug” (Ioan 1,47).  Umblarea Sa continuă cu Tatăl Său ceresc şi plinătatea 
Duhului Sfânt prin care lucra Îl informau la timp şi în mod suficient, astfel că s-a putut 
spune despre El: „Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.  Şi n-avea 
trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuşi ştia ce este în 
om” (Ioan 2,24.25).   
 

 În astfel de împrejurări, Domnul Isus nu răspundea direct, ci adresa o contraîntrebare, 
aşa cum a făcut şi de data aceasta: „Ce este scris în lege?  Cum citeşti în ea?”  (Luca 
10,26).  Foarte bine: era învăţător al legii?  Să-şi răspundă singur.  Iată răspunsul lui:  
„Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată 
puterea ta şi cu tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (versetul 27).  Avea 
dreptate, aşa se rezuma legea Celor Zece Porunci – în două mari porunci, cuprinzând 
iubirea faţă de Dumnezeu, primele patru, şi iubirea faţă de aproapele, ultimele şase.   
 

 Mântuitorul a apreciat răspunsul şi a afirmat ceea ce trebuia să încheie discuţia, discuţie 
care nici nu fusese necesară.  El a zis: „Bine ai răspuns; fă aşa şi vei avea viaţa veşnică” 
(versetul 28).  Dar aici era problema cea mare, aşa cum a sesizat-o Domnul altădată: 
„Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.  Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să 
le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi.  Căci ei zic, dar nu fac” 
(Mat 23,2.3).   
 

 Isus Se referea atunci la cărturari şi la farisei.  Altădată, aflându-Se în casa unui fariseu, 
pornind de la datina bătrânilor, asupra căreia I se atrăsese atenţia, Hristos i-a mustrat pe 
acei farisei şi cărturari (vezi Luca 11,37-44).  La un moment dat, „unul din învăţătorii legii 
a luat cuvântul şi I-a zis: ‚Învăţătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăşti şi pe noi.’  ‚Vai 
şi de voi, învăţători ai legii’, a răspuns Isus.  ‚Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor 
sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de 
ele’” (versetele 45 şi 46).  Deci, ce le spunea El cărturarilor şi fariseilor în Matei 23,2.3, 
„ei zic, dar nu fac”, se aplica şi la învăţătorii legii, despre care era vorba acum.   



 

 „Zic, dar nu fac”.  Acum, Hristos îl îndemna pe învăţătorul legii, care venise cu o 
întrebare, să facă exact cum zisese şi cum declara el că scrie în lege.  S-a încheiat 
discuţia?  Nu, pentru că învăţătorul legii nu dorea aşa ceva: „Dar el, care voia să se 
îndreptăţească, I-a zis lui Isus: ‚Şi cine este aproapele meu?’”  (Luca 10,29).  Aceasta era 
chestiunea care provoca multe dezbateri şi el spera să-L atragă pe Isus, Învăţătorul venit 
de la Dumnezeu, într-o astfel de controversă.    
 

 Despre acest incident, Spiritul Profetic afirmă: „Învăţătorul legii s-a descoperit a fi un 
călcător al legii.  El a fost convins prin cuvintele răscolitoare ale lui Hristos.  Dreptatea 
legii, pe care pretindea a o înţelege, el nu o practicase.  Nu manifestase iubire faţă de 
semenii săi.  Se cerea pocăinţă, însă, în loc de a se pocăi, el a încercat să se 
îndreptăţească.  Mai degrabă decât să recunoască adevărul, el a căutat să arate cât de 
greu de împlinit era porunca.  Astfel, el spera atât să evite convingerea, cât şi să se 
justifice în ochii oamenilor.  Cuvintele Mântuitorului arătaseră că întrebarea lui era 
inutilă, pentru că el însuşi fusese în stare să răspundă la ea.  Totuşi, el a pus o altă 
întrebare, zicând ‚Cine este aproapele meu?’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 498)  
 

 „Printre iudei, chestiunea aceasta cauza dispute interminabile.  Ei nu aveau nicio 
îndoială cu privire la păgâni şi samariteni; aceştia erau străini şi vrăjmaşi.  Dar unde să se 
facă distincţia între oamenii propriei lor naţiuni şi între diferitele clase ale societăţii?  Pe 
cine trebuia să privească preotul, rabinul, bătrânul ca fiind aproapele?  Ei îşi consumau 
viaţa într-o serie de ceremonii pentru a se purifica.  Contactul cu mulţimea ignorantă şi 
nepăsătoare, susţineau ei, ar produce întinare, care ar cere un efort obositor pentru a o 
înlătura.  Trebuia oare ca ei să-i privească pe cei ‚necuraţi’ ca semeni?  Din nou, Isus a 
refuzat să fie atras în controversă.  El nu a denunţat bigotismul acelora care Îl urmăreau 
ca să-L condamne.  Însă, printr-o simplă istorisire, El a prezentat în faţa ascultătorilor Săi 
o aşa imagine a revărsării iubirii de origine cerească, încât a mişcat toate inimile şi a 
smuls de la învăţătorul legii o recunoaştere a adevărului.”  (Ibid.)              
 

 Revenim la textul din Luca 10,25-37.  Învăţătorul legii a fost pus în situaţia să asculte 
păţania unui călător şi tot ce s-a întâmplat după aceea.  Să citim relatarea făcută de 
Mântuitorul, aşa cum a redat-o evanghelistul: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon.  
A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au 
plecat şi l-au lăsat aproape mort.  Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, 
când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.  Un levit trecea şi el prin locul 
acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.  Dar un samaritean, care era în 
călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.  S-a apropiat 
de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a 
condus la un han şi a îngrijit de el.  A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat 
hangiului şi i-a zis: ‚Ai grijă de el şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere’” 
(versetele 30-35).   
 



 Referindu-se la experienţa nefericită a acestui om, sora White a zis: „Aceasta nu era o 
scenă imaginară, ci un fapt real, care era cunoscut a fi exact cum a fost prezentat.  
Preotul şi levitul, care trecuseră înainte pe alături, se aflau în grupa care asculta 
cuvintele lui Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 499)  
 

 Iată părţile acestei povestiri:                                                                                                                       
 
- Versetul 30: un om, care călătorea de la Ierusalim la Ierihon, a fost atacat de tâlhari; 
aceştia l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort.  Un act de 
banditism, cum se mai întâmpla pe drumul acela.                                                                                  
 
- Versetul 31: „din întâmplare”, un preot a trecut pe acolo; acesta l-a văzut pe omul 
căzut, dar nu s-a oprit, ci şi-a continuat drumul.                                                                                          
 
- Versetul 32: un levit a trecut prin locul acela; când l-a văzut pe cel jefuit şi bătut, a 
trecut şi el mai departe.                                                                                                                                  
 
- Versetul 33: un samaritean, care se afla în călătorie, a venit lângă omul căzut şi, când    
l-a văzut, i s-a făcut milă de el.  Şi ceilalţi îl văzuseră, dar samariteanul s-a oprit şi l-a 
apucat mila.                                                                                                                                                   
 
- Versetul 34: aici este descrisă acţiunea de prim ajutor dat la faţa locului – s-a apropiat 
de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele untdelemn şi vin, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus 
la un han şi acolo a îngrijit de el.  Călătoria a fost întreruptă, amânată, indiferent de 
consecinţe.  Viaţa are prioritate.                                                                                                                        
 
- Versetul 35: în ziua următoare, samariteanul şi-a continuat călătoria, dar numai după 
ce i-a dat hangiului doi lei şi i-a spus să-l îngrijească, obligându-se a suporta el, când se 
va întoarce, toate cheltuielile ulterioare.   
 

 Bunul samaritean a pus la dispoziţia nenorocitului necunoscut următoarele bunuri de 
care dispunea:                                                                                                                                           
 
(01) Timpul său: se afla în călătorie, se pare pentru anumite treburi, de aceea nu a putut 
rămâne mai mult.  A acceptat însă o întrerupere, o amânare, poate un risc legat de 
afacerile sale datorită timpului consumat.                                                                                             
 
(02) Siguranţa personală: tâlharii puteau reveni, atacându-l şi pe el.  Era clar că acela era 
un loc extrem de periculos, destul motiv pentru a nu se opri deloc.                                                  
 
(03) Energia sa fizică: l-a tratat, l-a ridicat şi pus pe animalul de călătorie, l-a dus la han şi 
acolo l-a dat jos, predându-l hangiului.                                                                                                
 



(04) Energia sa psihică: a dat dovadă de compasiune, de inventivitate, de răbdare, de 
curaj în împrejurări critice.                                                                                                                                                                                
 
(05) Mijlocul său de transport, adică animalul de călătorie; textul nu spune ce fel de 
animal era acesta; de obicei, samariteanul este pictat cu un asin, dar putea, tot atât de 
bine, să fie un cal sau o cămilă.                                                                                                                                               
 
(06) Bunurile sale materiale: bandaje, untdelemn, vin.                                                                     
 
(07) Banii săi: doi lei din ce avea la sine; restul îngrijirii urma a se face pe credit, el 
angajându-se să achite suma la întoarcere.   
 

 Cuvintele iubitoare au importanţa lor şi cred că samariteanul le-a rostit faţă de victima 
tâlharilor, pentru încurajare, dar naraţiunea ne arată că el nu s-a rezumat la vorbe, care 
ar fi ajutat prea puţin.  Am descris mai sus acţiunile şi investiţiile făcute de el, fără să fi 
avut vreo pretenţie sau speranţă că vor fi vreodată rambursate.  Aceasta era adevărata 
religie creştină în acţiune, chiar dacă samariteanul nu era conştient de acest lucru.   
 

 De două ori l-a îndemnat Isus pe învăţătorul legii „să facă aşa”:                                                           
 
(01) După ce şi-a răspuns la întrebare prin referire la Legea Morală: „Fă aşa şi vei avea 
viaţa veşnică” (Luca 10,28).                                                                                                                     
 
(02) După auzirea istorisirii şi ca răspuns la întrebarea lui Isus: „Care dintr-aceşti trei ţi se 
pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”  (Versetul 36).  El a 
zis: „Cel ce şi-a făcut milă cu el” (versetul 37).  Isus a încheiat discuţia, îndemnându-l: 
„Du-te de fă şi tu la fel” (acelaşi verset).   
 

 Să fim foarte atenţi la exprimarea Mântuitorului: „Fă aşa”, „fă şi tu la fel”.  Adică 
acţiune.  Iată gânduri preţioase care se referă la acest important subiect: „Religia 
evangheliei este Hristos în viaţă – un principiu viu, activ.  Este harul lui Hristos 
descoperit în caracter şi practicat prin fapte bune.  Principiile evangheliei nu pot fi rupte 
de niciun compartiment al vieţii practice.  Fiecare aspect al experienţei şi lucrării 
creştine trebuie să fie o reprezentare a vieţii lui Hristos.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 384)  
 

 Iată alte cerinţe ale Domnului nostru Isus Hristos, din care reiese importanţa acţiunilor 
sau a inacţiunilor:     
 
- „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).                                                                                                                                                                                                                                                       
 
- „Depărteaz-o la adânc (corabia) şi aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire” (Luca 5,4).            
 



- „Umpleţi vasele acestea cu apă. . . .  Scoateţi acum şi aduceţi nunului” (Ioan 2,7.8).                        
 
- „Daţi piatra la o parte. . . .  Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă” (Ioan 11,39.44).                       
 
- „Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat, Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut, am 
fost străin şi M-aţi primit, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi aţi venit să Mă 
vedeţi, am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine. . . .  Ori de câte ori aţi făcut aceste 
lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut” (Mat 
25,35.36.40).  „Căci am fost flămând şi nu Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete şi nu    
Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi nu M-aţi primit, am fost gol şi nu M-aţi îmbrăcat, am 
fost bolnav şi în temniţă şi n-aţi venit pe la Mine. . . .  Ori de câte ori n-aţi făcut aceste 
lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut” 
(versetele 42.43.45).   
 

 „Fă aşa” – cuvinte ieşite din gura lui Hristos!  Religia creştină este invadată de câtva timp 
de sofismul: „Nu ce faci sau ce nu faci contează înaintea lui Dumnezeu!  Totul e să crezi; 
eşti mântuit prin har!”  Includ în continuare o ilustraţie foarte simplă dintr-o predică a 
fratelui Pavel Crişan, fost preşedinte al Uniunii de Conferinţe din România: „Ca să fii 
pierdut, nu trebuie să faci nimic.  În lumea aceasta, ca să fii sărac, nu trebuie să faci 
nimic; ca să fii murdar, nu trebuie să faci nimic; ca să ai grădina plină de bălării, nu 
trebuie să faci nimic – decât să stai nepăsător.” 
 

 „Simpla declaraţie a religiei abundă, însă ea are prea puţină greutate.  Putem pretinde a 
fi urmaşi ai lui Hristos, putem pretinde a crede fiecare adevăr din Cuvântul lui 
Dumnezeu; dar lucrul acesta nu-i va face bine aproapelui, decât dacă credinţa noastră 
este pusă în practică în viaţa noastră zilnică.  Mărturisirea noastră poate fi tot aşa de 
înaltă ca şi cerul, dar ea nu ne va mântui nici pe noi şi nici pe semenii noştri, decât dacă 
suntem creştini.  Un exemplu corect va fi de mai mult folos lumii decât toată 
mărturisirea noastră.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
383)  
 

 Ideea că a face sau nu a face ceva nu are importanţă în faţa lui Dumnezeu este falsă, 
absurdă, periculoasă şi nebiblică.  Ea poate fi adevărată numai când ce facem sau nu 
facem în materie de religie se consideră mijloc de mântuire, merit pentru moştenirea 
împărăţiei lui Dumnezeu.  Altfel, e parte normală din viaţa creştinilor.   
 

 Mântuirea sau îndreptăţirea se oferă numai prin harul divin, ca dar al iubirii lui 
Dumnezeu, dar rezultatele binecuvântate manifestate în fapte de iubire nu lipsesc şi nu 
pot să lipsească: „Măcar că vorbim astfel, prea iubiţilor, totuşi, de la voi aşteptăm lucruri 
mai bune şi care însoţesc mântuirea” (Evr 6,9).  Mântuirea nu rămâne singură, izolată, 
goală – există fapte care o însoţesc, altfel nu este mântuire.  La fel şi credinţa: „După 
cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă” (Iac 2,26).  Cei 
născuţi din nou nu sunt morţi şi nu sunt leneşi.  Zicea apostolul Petru despre virtuţile 
creştine: „Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici 



leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos” 
(2 Pet 1,8).   
  

 Ce înseamnă „aproapele” sau „semenul”?  Orice fiinţă omenească, din orice naţiune sau 
condiţie socială, în orice stare şi în orice situaţie, care are nevoie de ajutorul meu.  În 
pilda samariteanului milos, noţiunea aceasta suferă însă o transformare.  Să repetăm 
întrebarea lui Hristos: „Care dintr-aceşti trei (preot, levit, samaritean) ţi se pare că a dat 
dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”  (Luca 10,36).  Învăţătorul legii a 
dat răspunsul corect, chiar dacă a evitat rostirea cuvântului „samaritean”: „cel ce şi-a 
făcut milă cu el”.    
 

 Era vorba de trei trecători şi întrebarea era care din ei s-a dovedit a fi aproapele 
sinistratului.  Nu cel căzut între tâlhari era aproapele, ci acela care a acţionat.  
Samariteanul s-a dovedit a fi aproapele celui rănit.  Dar el a avut milă de aproapele său.  
Observaţi că noţiunea de „aproapele” sau „semenul” se bazează pe reciprocitate.  Este 
aproapele meu cel ce are nevoie de ajutorul meu, eu mă dovedesc aproapele lui dacă 
intervin în mod salvator.            
 

 Samariteanul milos era, într-o anumită măsură, un simbol al Salvatorului omenirii, aşa 
cum notează şi sora White: „Samariteanul Îl reprezintă pe Hristos.  Mântuitorul nostru a 
manifestat faţă de noi o iubire pe care iubirea omului nu o poate egala niciodată.  Când 
eram răniţi şi muribunzi, El a avut milă de noi.  El nu a trecut de noi pe partea cealaltă,  
lăsându-ne să pierim, neajutoraţi şi fără nădejde.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, paginile 381-382).  Hulitorii Domnului L-au numit Samaritean (vezi 
Ioan 8,48); El a preluat cuvântul acela batjocoritor şi l-a înnobilat, rămânând pentru vecii 
vecilor Samariteanul milos.  El este „acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evr 13,8).  Putem avea 
deplină încredere în iubirea, mila şi intervenţia Lui salvatoare, până şi în cele mai dificile 
situaţii în care ne-am putea afla, aşa cum descrie poetul în continuare: 
 

 „Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi,                                                                                                
Ne este-ajutor şi scut în nevoi;                                                                                                               
Prin neguri de-am trece şi chiar de-am muri,                                                                                                              
El ni-e Dumnezeul şi nu vom pieri!                                                                                                                      
 
Când vin încercări şi pier bucurii,                                                                                                
Rămânem cu El, chiar lacrimi de-or fi!                                                                                                       
Spre Domnul ne-ntoarcem, cerând ajutor,                                                                                                                                           
Ne-ncredem în El, bunul nostru Păstor! 
 
Rămânem în El, căci El ne-a iubit,                                                                                                              
Pe când, ca vrăjmaşi, noi L-am răstignit!                                                                                          
Slăvit fie Domnul, de orice popor!                                                                                                                                          
Ce viaţă bogată dă El tuturor!   
 



De-aceea-ndrăzniţi, luptaţi, nu cedaţi                                                                                                      
Şi, orice-ar veni, la Domnul strigaţi!                                                                                                     
Isus e în stare s-ajute-n nevoi,                                                                                                                      
El făgăduieşte: ‚În veci sunt cu voi!’”  Amin!   
 
(Cântarea numărul 333 din Imnuri creştine, ediţia 2006)    

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 377: „De zici: ‚Iubesc pe Dumnezeu’” 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„. . . MUSTRAŢI DE CUGETUL LOR”                                                                                                                           

(01) Prefaţă 

 Pe măsură ce se apropia primăvara când Isus a fost răstignit, adversarii Lui intensificau 
încercările de a-L aduce la tăcere.  Unele discuţii pozitive din popor cu privire la 
Persoana şi activitatea Mântuitorului i-au intrigat pe conducători: „Fariseii au auzit pe 
norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El.  Atunci, preoţii cei mai de seamă şi 
fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă” (Ioan 7,32). 
 

 Cei trimişi în această nefastă misiune au fost însă fascinaţi de învăţătura lui Hristos: 
„Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei.  Şi aceştia le-au zis: ‚De 
ce nu L-aţi adus?’  Aprozii au răspuns: ‚Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.’  
Fariseii le-au răspuns: ‚Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?  A crezut în El vreunul din 
mai marii noştri sau din farisei?  Dar norodul acesta, care nu ştie legea, este blestemat!’  
Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis: ‚Legea noastră 
osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?’  Drept răspuns, ei i-au 
zis: ‚Şi tu eşti din Galilea?  Cercetează bine şi vei vedea că din Galilea nu s-a ridicat niciun 
prooroc.’  Şi s-a întors fiecare acasă” (Ioan 7,45-53).    

(02) Text de bază  

 În ziua care a urmat după dezbaterea dintre conducători, aşa cum am arătat-o mai sus, a 
avut loc o scenă care va fi baza studiului nostru din ora aceasta.  I-am lăsat dezbinaţi şi în 
fierbere.  Cei înverşunaţi împotriva lui Hristos căutau cu disperare un mod de a-L prinde 
şi a-L duce la judecată.   
 

 Iată ce ni se istoriseşte în Ioan 8,1-11:                                                                                                        
 
- Versetele 1-2: „Isus S-a dus la Muntele Măslinilor.  Dar dis-de-dimineaţă a venit din 
nou în templu şi tot norodul a venit la El.  El a şezut jos şi-i învăţa.”                                                         
 
- Versetele 3-5: „Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie.  Au 
pus-o în mijlocul norodului şi I-au zis lui Isus: ‚Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă 
chiar când săvârşea preacurvia.  Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe 
astfel de femei: Tu, dar, ce zici?’”                                                                                                         
 
- Versetele 6-7: „Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui.  Dar Isus   
S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.  Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a 
ridicat în sus şi le-a zis: ‚Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în 
ea!’”                                                                                                                                                             
 
- Versetele 8-9: „Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.  Când au auzit ei 
cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, 



începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă.  Şi Isus a rămas singur cu femeia, 
care stătea în mijloc.”                                                                                                                      
 
- Versetele 10-11: „Atunci, S-a ridicat în sus şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe 
femeie, Isus i-a zis: ‚Femeie, unde sunt pârâşii tăi?  Nimeni nu te-a osândit?’  ‚Nimeni, 
Doamne’, I-a răspuns ea.  Şi Isus i-a zis: ‚Nici Eu nu te osândesc.  Du-te şi să nu mai 
păcătuieşti!’”      

(03) Autenticitate 

 Pasajul care ţine de la Ioan 7,53 până la capitolul 8,11, apare în unele traduceri, inclusiv 
traducerea de Cornilescu, în paranteză.  De ce?   
 

 Se ştie că textele Noului Testament, ca şi cele ale Vechiului Testament, se scriau cu 
mâna, neexistând alt mijloc de scriere.  S-au găsit multe din manuscrisele greceşti ale 
Noului Testament, având vechimi diferite.  Iată, în continuare, un citat referitor la textul 
pe care-l discutăm: „Această întreagă secţie apare numai în unul din manuscrisele 
unciale timpurii (D), deşi Ieronim pretinde că a făcut parte dintr-o serie de manuscrise 
greceşti.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 5, pagina 985)   
 

 „Marea majoritate a manuscriselor vechi latine nu îl conţin.  Pasajul nu este nicăieri 
comentat în scrierile care s-au păstrat ale părinţilor bisericeşti timpurii.  Primele 
comentarii se găsesc după timpul lui Ieronim, în apus, şi nu înainte de secolul al 10-lea în 
răsărit.  Câteva manuscrise plasează naraţiunea după Luca 21,38.  Acestea şi alte 
considerente, ca, de exemplu, o pretinsă diferenţă de stil, i-au condus pe învăţaţi la 
concluzia că această naraţiune nu a apărut în copia autografului lui Ioan.  Totuşi, ei 
admit că naraţiunea pare a fi autentică şi că este în armonie deplină cu ceea ce a făcut 
Isus şi cu ce i-a învăţat El pe oameni.  Acest comentariu ia poziţia că naraţiunea este 
autentică.”  (Ibid.)  
 

 În Ieremia 1,11.12, se spune: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‚Ce vezi, Ieremio?’  
Eu am răspuns: ‚Văd un veghetor.’  Şi Domnul mi-a zis: ‚Bine ai văzut; căci Eu veghez 
asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.’”  Era vorba de soliile date de Dumnezeu 
atunci cu privire la Israel, adică privitoare la captivitatea şi la restatornicirea naţiunii.  
Dar declaraţia de aici a lui Dumnezeu are şi un sens mai larg, mai general.  Înseamnă că 
Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, asupra Sfintei Scripturi.  Biblia a 
supravieţuit tuturor încercărilor oamenilor de a o nimici – revoluţia franceză sau alte 
regimuri totalitare.  Ea nu poate fi învinsă.  Nici nu trebuie să avem vreo îndoială sau 
vreo teamă cu privire la autenticitatea Sfintei Scripturi.  Dumnezeu a avut şi are grijă de 
ea.  Să fim siguri că avem în mâinile noastre chiar cuvintele vii şi neschimbate ale lui 
Dumnezeu. 

(04) O altă problemă 



 

 Eu văd o altă problemă în legătură cu textul din Ioan 8,1-11.  Nu autenticitatea lui.  Şi nu 
în textul propriu-zis, ci cu textul respectiv.  Ce se face cu el.  Cu textul sau cu cazul acesta 
s-a făcut şi se face mult rău.  Tâlcuitorii liberali, pentru care tot ce zboară se mănâncă, 
folosesc acest caz pentru a justifica nelegiuirile.  Diavolul ştie să folosească Scripturile în 
avantajul său.  Dacă nu le-a putut distruge, măcar să fie neglijate.  Dacă nu sunt 
neglijate, măcar să fie răstălmăcite.  Dacă nu sunt răstălmăcite, măcar aplicate greşit. 
  

 Mulţi cititori ai Bibliei care sunt, în acelaşi timp, iubitori ai păcatului, văd aici o dezlegare 
graţioasă.  Isus nu a condamnat-o: ce mai vreţi?  El îi înţelege pe oameni!  Lăsaţi-i în 
pace!  Nu-i condamnaţi!  Noi toţi suntem păcătoşi, iar Isus e atât de bun; orice am face 
noi, El trece cu vederea şi zice: „Nu te osândesc!”   
 

 Dar observaţi începutul şi sfârşitul cazului: femeia a ajuns la Hristos aşa cum era, de fapt 
târâtă de „sfinţi”.  Era o femeie decăzută sau atrasă în păcat, dar ea nu a plecat de la Isus 
aşa cum venise, ci schimbată, aşa cum vom vedea mai târziu.  Iar cei ce încearcă prin 
acest caz să justifice păcatul sau să minimalizeze gravitatea lui, să facă bine să ne 
răspundă: adulterul e acceptabil?  Are consecinţe pozitive?  Pentru cine?  Pentru copii?  
Pentru biserică?  Pentru societate?   

(05) Răspunderea bisericii 

 Să ţinem cont de învăţătura biblică privitoare la puritatea morală a bisericii Domnului 
nostru Isus Hristos.  În comunitatea creştină din Corint, se practica imoralitatea.  Mai rău 
decât la păgâni, pentru că, într-un caz, un individ trăia „cu nevasta tatălui său” (1 Cor 
5,1).  Ce a făcut biserica în legătură cu acel caz de incest?  Nimic, absolut nimic, ba chiar 
considerau că, prin tolerarea cazului, ei au vederi largi, superioare: „Şi voi v-aţi fălit!”  
(Vezi versetul 2).  Alta era poziţia apostolului Pavel; iată ce spunea el: „Şi nu v-aţi mâhnit 
mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul 
vostru!”  (Acelaşi verset) 
 

 El vorbeşte mai departe despre o judecată a bisericii: „Cât despre mine, măcar că n-am 
fost la voi cu trupul, dar, fiind de faţă cu duhul, l-am şi judecat, ca şi când aş fi fost de 
faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă” (versetul 3).  În încheierea capitolului, el arată 
cum trebuie tratat cel ce sfidează morala biblică: „Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de 
legături cu vreunul care, măcar că îşi zice ‚frate’, totuşi este desfrânat sau lacom de bani 
sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ: cu un astfel de om nu 
trebuie nici să mâncaţi.  În adevăr, ce am eu să-i judec pe cei de afară?  Nu este datoria 
voastră să-i judecaţi pe cei dinăuntru?  Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu.  
Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela” (versetele 11-13).   
 

 Reţineţi cuvintele clare ale lui Pavel cu privire la răspunderea bisericii faţă de faptele 
imorale ce au loc în rândurile membrilor ei: „să fi fost dat afară din mijlocul vostru”,      



„l-am şi judecat . . . pe cel ce a făcut o astfel de faptă”, „să n-aveţi niciun fel de legături 
cu vreunul care, măcar că îşi zice ‚frate’, . . . este desfrânat”, „este datoria voastră să-i 
judecaţi pe cei dinăuntru”, „daţi afară din mijlocul vostru pe răul acela”.   
 

 Să fie clar şi fără echivoc: noi toţi suntem păcătoşi şi avem nevoie de mila iertătoare a lui 
Dumnezeu.  Noi şchiopătăm, dar Dumnezeu ne ridică.  Iată ce a zis 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” (1 Ioan 2,1).  „Cine crede că stă în picioare să 
ia seama să nu cadă”, a scris Pavel în 1 Corinteni 10,12.  Nu este vorba de infailibilitate, 
numai Dumnezeu este infailibil, iar toţi urmaşii lui Adam sunt supuşi greşelii.  Totuşi, 
săvârşirea cu bună ştiinţă a unor fapte grave, ruşinoase, care ruinează influenţa bisericii 
în societate, nu trebuie trecută cu vederea; biserica are ceva de făcut, ea trebuie să 
dezaprobe răul prin măsuri disciplinare. 
 

 Şi cum stau lucrurile cu porunca Domnului Isus de a nu judeca?  Să citim textul: „Nu 
judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.  Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu ce 
măsură măsuraţi, vi se va măsura.  De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi 
cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?  Sau, cum poţi zice fratelui tău: ‚Lasă-mă să 
scot paiul din ochiul tău’, şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?  Făţarnicule, scoate întâi 
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău” 
(Mat 7,1-5).   
 

 Corect înţeles, acest text ajută şi nu încurcă.  Despre ce este vorba?  Nu este vorba 
despre o mustrare justificată, despre un sfat al dragostei, ci despre făţarnici, indivizi care 
comit fapte grave, dar nu se uită la ei înşişi, ci sunt tot mereu preocupaţi de greşelile 
altora.  Dar a anulat Hristos pe calea aceasta răspunderea morală a bisericii cu privire la 
practicarea disciplinei în rândurile ei?  În acest text, este vorba de atitudini personale şi 
nu de acţiunea comunităţii credincioşilor.  Să se ţină seama, în acest sens, de porunca 
Mântuitorului din Matei 18,15-18, apoi de cuvintele Sale din Ioan 7,24: „Nu judecaţi 
după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.”  Nici un fel de judecată colectivă?  Ba da, dar 
după dreptate. 

(06) O persoană necunoscută 

 M-au întrebat mulţi dacă femeia prinsă în desfrânare, despre care citim în Ioan 8,1-11, 
este aceeaşi ca femeia păcătoasă din Luca 7,36-38 şi ca Maria Magdalena, despre care 
se vorbeşte clar în Matei 26,7, Ioan 11,2 şi 12,3.  Mai precis, femeia păcătoasă, descrisă 
în Luca 7,36-38, a luat un vas de alabastru, cu mir mirositor, a plâns, a udat picioarele lui 
Isus cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul capului ei, le-a sărutat şi le-a uns cu mir.  Există 
gesturi oarecum asemănătoare în comportarea femeii care L-a uns pe Isus pe cap cu mir 
dintr-un vas de alabastru (Mat 26,7) şi care în Ioan 11,2 şi 12,3 este numită Maria, sora 
lui Lazăr.  E clar că în toate aceste texte este vorba despre aceeaşi femeie. 
 



 Dar femeia din Ioan 8,1-11 nu este identificată în niciun fel, iar acolo nu este vorba de 
vas de alabastru, de mir, de plâns, de spălarea cu lacrimi a picioarelor, de ştergerea lor 
cu păr, sărutarea lor şi ungerea lor cu mir.  Nicio ungere absolut deloc.  Chiar dacă, în 
celelalte texte, unele date sunt comune şi altele sunt suplimentare în fiecare text, se 
poate identifica aceeaşi femeie.  Nu în acest caz din Ioan 8,1-11.  Era altă femeie. 

(07) Femeia prinsă în adulter 

 Isus îi învăţa pe oameni în templu, dis-de-dimineaţă.  Un grup gălăgios a năvălit atunci în 
templu şi a întrerupt serviciul divin.  O femeie fusese „prinsă” călcând porunca a şaptea, 
„prinsă chiar când săvârşea” păcatul.  Aşa cum pescarul aruncă undiţa sau plasa ca să 
prindă peştele sau vânătorul pune laţuri ca să prindă animale sălbatice.  Sau alte forme 
de prinderi intenţionate.  Poliţie religioasă.                  
 

 A fost prinsă „în preacurvie”, deci, era măritată.  Unde era bărbatul ei?  Cine erau cei 
care o prinseseră şi de ce bărbatul ei nu era cel ce ridica problema şi pretenţiile?  „Era 
datoria soţului să întreprindă acţiune împotriva ei, iar părţile vinovate trebuia să fie 
pedepsite în mod egal.  Acţiunea acuzatorilor a fost complet neautorizată.  Totuşi, Isus  
i-a întâmpinat pe propriul lor teren.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
461) 
 

 „A fost prinsă” – de cine?  Unde erau martorii?  Cei ce au adus-o nu au zis „am prins-o”.  
„Legea prevedea că, în pedepsirea cu pietre, martorii cazului trebuia să fie primii care să 
arunce o piatră.”  (Ibid.) 
 

 „Săvârşea preacurvia” – singură?  Nu „săvârşeau”?  Unde era complicele?  În legea lui 
Moise, instrucţiunile juridice erau clare:                                                                                                    
 
- „Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta 
aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea” (Lev 
20,10).                                                                                                                                                                       
 
- „Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: şi bărbatul 
care s-a culcat cu femeia şi femeia.  Să cureţi astfel răul din mijlocul lui Israel” (Deut 
22,22).                                                                                                                                                                        
 

 „Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”  
(Ioan 8,5).  Pardon, citiţi-l mai bine pe Moise sau nu-l răstălmăciţi!  „Pe astfel de femei”?  
Pe amândoi.   
 

 Moise şi Isus: chiar ajunseseră ei la concluzia că Isus era pe picior de egalitate cu Moise?  
Să nu dispreţuim niciodată ce a zis Moise, pentru că Isus a vorbit prin Moise şi Moise a 
scris despre Isus.  Hristos l-a înviat pe Moise, l-a luat la cer şi S-a întâlnit cu el pe 
Muntele Schimbării la Faţă.   



 

 Un judecător ar zice astăzi: „Procedura este incompletă.  Nu soţul a intentat acţiunea, 
martorii nu sunt aici, complicele nu este aici.  Procesul este respins.”  Domnul Isus le-ar 
fi putut arăta „cărturarilor şi fariseilor” aceste vicii de formă care făceau procesul ilegal 
şi nedrept, dar El a preferat să le vorbească prin tăcere.  Prin tăcere şi prin scriere în 
praf.   
 

 Ce a făcut Isus?  A scris pe podea.  Ce?  Se pare că a scris păcatele lor.  Le putea scrie pe 
un perete sau putea striga în gura mare, că, anume, ei o duseseră la păcat, cu intenţii 
criminale împotriva Domnului Isus.  Le trebuia un caz ca acesta şi l-au creat.  „Aceşti 
pretinşi apărători ai dreptăţii o conduseseră ei înşişi pe victima lor la păcat, pentru a-I 
întinde lui Isus o cursă.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 461)  
 

 În ce consta cursa?  Spiritul Profetic ne explică: „Pretinsul lor respect ascundea o cursă 
perfidă pentru ruina Sa.  Ei prinseseră această ocazie ca să se asigure de osândirea Lui, 
gândind că, orice hotărâre ar lua, ei vor găsi posibilitatea de a-L acuza.  Dacă El o achită 
pe femeie, poate fi acuzat că desconsideră legea lui Moise.  Dacă o declară vrednică de 
moarte, poate fi învinuit la romani ca unul care Îşi asumă autoritatea ce le aparţine 
numai lor.”  (Ibid., paginile 460-461)  
 

 Pentru că ei erau deranjaţi de tăcerea Lui şi cereau cu insistenţă un răspuns, Mântuitorul 
le-a dat acest răspuns: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în 
ea” (Ioan 8,7).  Şi a continuat să scrie pe podea.  Cele scrise în praf şi somaţia rostită de 
Isus i-au umplut de ruşine: „Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de 
cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din 
urmă.  Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc” (versetul 9).   
 

 „Când ochii lor, urmărind privirile lui Isus, au căzut pe podea la picioarele Sale, feţele lor 
s-au schimbat.  Acolo, marcate în faţa lor, erau secretele vinovăţiei propriilor lor vieţi.  
Oamenii, privind atenţi, au văzut schimbarea bruscă a expresiei şi s-au înghesuit mai în 
faţă ca să descopere ce îi făcuse să privească cu atâta uimire şi ruşine.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 461).  Cursa a fost demontată.  „El nu dăduse la o 
parte legea dată prin Moise, nici nu se amestecase în autoritatea Romei.”  (Ibid.)  
 

 Evanghelistul spune că „s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte 
unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă” (versetul 9).  Nu i-a dat 
Domnul afară.  Au ieşit ei.  Păcatele lor i-au dat afară şi bine au făcut că au ieşit.  Afară.  
Acolo le era locul, nu în templu.   
 

 „S-au simţit mustraţi de cugetul lor”.  Mustrările rar au efect.  Sigur, trebuie să fie făcute 
cu dragoste, dar cine le respinge pretinde că nu au fost făcute cu dragoste.  Iată ce zice 
Biblia despre mustrări:                                                                                                                                
 



- „Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui” (Prov 3,11).   
 
- „. . . îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii” (Prov 6,23).                                                                       
 
- „Nu-l mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră-l pe cel înţelept şi el te va 
iubi!”  (Prov 9,8)                                                                                                                                                 
 
- „O mustrare îl pătrunde mai mult pe omul priceput decât o sută de lovituri pe cel 
nebun” (Prov 17,10).                                                                                                                                      
 
- „Cine îi mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă decât cel cu limba 
linguşitoare” (Prov 28,23).                                                                                                                            
 
- „Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac” 
(Prov 29,1).   
 

 Cea mai bună şi mai eficientă mustrare este automustrarea, când oamenii pot fi aduşi în 
situaţia să se simtă mustraţi de cugetul lor.  Isus a reuşit lucrul acesta.  Acuzatorii s-au 
simţit mustraţi, într-un fel; femeia vinovată s-a simţit mustrată, în alt fel.  Dar, în fiecare 
caz, „de cugetul lor”.   
 

 Am zis că Isus putea să scrie pe zid sau să strige în gura mare păcatele lor, dar nu a  
făcut-o.  El îi iubea pe toţi: pe femeia căzută şi pe acuzatorii ei.  El nu venise să judece 
lumea, ci să o mântuiască (vezi Ioan 3,17).  Dar într-o zi El va judeca lumea, aşa cum a zis 
Petru: „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit 
de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi” (Fapte 10, 42).  Sau Pavel: 
„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi, în care va judeca 
lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care le-a 
dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi” (Fapte 
17,30.31).   

(08) Deznodământul 

 Când acuzatorii au dispărut şi El „a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc” (Ioan 
8,9), Isus a întrebat-o: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi?  Nimeni nu te-a osândit?”  
(Versetul 10).  Răspunsul ei a fost scurt: „Nimeni, Doamne.”  „Nici Eu nu te osândesc,” a 
zis Mântuitorul (versetul 11).  „Iubirea creştină este înceată la pedepsire, rapidă în a 
discerne pocăinţa, gata să ierte, să încurajeze, să-l aşeze pe cel rătăcit pe calea sfinţeniei 
şi să-i statornicească picioarele pe ea.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 462) 
 

 Atenţie însă: acestea nu au fost ultimele cuvinte pe care Hristos i le-a adresat femeii, 
chiar dacă unora le-ar plăcea să fie ultimele.  Iată ce a zis El în încheiere: „Du-te şi să nu 



mai păcătuieşti!”  Isus nu a zis: „Nu e mare lucru!  Şi alţii o fac!  Aşa e acum cultura!  E în 
ordine!”  „Nu te osândesc” însemna: „Eu sunt gata să te iert, pentru aceasta am venit în 
lume, să caut oile pierdute, să caut şi să mântuiesc ce era pierdut.  Nu să pierd, ci să 
mântuiesc.  Şi pot să o fac, pentru că Eu Îmi voi da ‚viaţa ca preţ de răscumpărare pentru 
mulţi’” (Mat 20,28).  „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2,2).   
 

 „Du-te şi să nu mai păcătuieşti!”  Femeia putea să obiecteze: „Doamne, doresc, dar nu 
este posibil.  Noi, oamenii, suntem păcătoşi şi nu putem scăpa de păcat.”  Ar fi avut 
dreptate, pentru că aceasta a fost şi constatarea de mai târziu a apostolului Pavel: 
„Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.  
Fiindcă, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele 
mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii 
păcatului, care este în mădularele mele” (Rom 7,21-23). 
 

 Ştiţi ceva?  În cuvintele Domnului Isus era nu numai poruncă, ci şi făgăduinţă, era 
putere.  Ele însemnau: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti, pentru că Eu voi fi de partea ta şi 
te voi sprijini pentru biruinţă!”  Aşa a zis apostolul Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă 
întăreşte!”  (Filip 4,13)   
 

 Iată ce zice în acest sens Spiritul Profetic: „Condiţiile vieţii veşnice, sub har, sunt exact 
acelea care au fost în Eden – neprihănire perfectă, armonie cu Dumnezeu, conformare 
desăvârşită cu principiile legii Sale.  Standardul de caracter prezentat în Vechiul 
Testament este acelaşi care este prezentat în Noul Testament.  Acesta nu este un 
standard pe care să nu-l putem atinge.  În orice poruncă sau cerinţă pe care o dă 
Dumnezeu, se află o promisiune, în totul pozitivă, subliniind porunca.  Dumnezeu a luat 
măsuri pentru ca noi să putem ajunge ca El şi El va realiza acest lucru pentru toţi cei care 
nu interpun o voinţă perversă, făcând astfel zadarnic harul Lui.”  (Thoughts from the 
Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 76) 
 

 „Nici Eu nu te osândesc.  Du-te şi să nu mai păcătuieşti!”  Neaşteptată încheiere, 
neaşteptată pronunţare, neaşteptat viitor!  Se putea bucura că a fost târâtă la 
Mântuitorul.  Au dus-o unde trebuia: la Medic!  Andrei l-a condus pe fratele său Simon 
la Domnul Isus.  La fel a făcut Filip cu Natanael.  Şi alţii.  Şi alţii.  Milioane de oameni i-au 
condus pe alţii la Isus.  Aceea de care ne-am ocupat în această oră a fost o conducere 
neobişnuită – perversă, răutăcioasă, criminală.  Dar criminalii au dispărut ca şobolanii 
când se face lumină.  Femeia stătea singură în mijloc aşteptând sentinţa şi pieirea.  Dar a 
fost în mod fericit dezamăgită: Hristos nu a osândit-o, ci a deschis în faţa ei un orizont 
strălucit.  Ca pentru Zacheu, ca pentru tâlharul de pe cruce, care s-a pocăit. 
 

 „Acesta a fost pentru ea începutul unei vieţi noi, o viaţă de puritate şi pace, devotată în 
slujba lui Dumnezeu.  Prin recuperarea acestui suflet căzut, Isus a săvârşit o minune mai 
mare decât prin vindecarea celei mai teribile boli fizice; El a vindecat boala spirituală 
care duce la moarte veşnică.  Această femeie căită a devenit unul dintre cei mai 



statornici urmaşi ai Săi.  Cu iubire plină de abnegaţie şi devotament, ea a răsplătit 
îndurarea Sa iertătoare. . . .  Inima ei s-a topit şi ea s-a aruncat la picioarele lui Isus, 
exprimându-şi, printre suspine, iubirea ei recunoscătoare, şi, cu lacrimi amare, 
mărturisindu-şi păcatele.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 462) 
 

 Acesta este Mântuitorul.  Să venim la El aşa cum suntem, depunând la picioarele Lui 
toate păcatele şi înfrângerile noastre!  El ne va lua povara şi ne va izbăvi.  Aş trebuie să 
gândim în permanenţă:                                                                                                                                 
 
„Cât va trăi Hristos,                                                                                                                                         
Cât timp rămân cu El,                                                                                                                    
Cântatul meu melodios                                                                                                                              
Nu va-nceta de fel!                                                                                                                                       
 
El e al meu Păstor,                                                                                                                                     
O, cât îmi e de drag!                                                                                                                                 
Cu hrană-mi vine-n ajutor                                                                                                                      
Când sunt flămând, pribeag!                                                                                                                             
 
Când vine vremea grea,                                                                                                                           
Când toţi mă părăsesc,                                                                                                                   
Rămâne El speranţa mea,                                                                                                                                    
În El m-adăpostesc!                                                                                                                                       
 
De scapă-al meu picior,                                                                                                                  
Necazuri de-ar veni,                                                                                                                                  
Alerg l-al meu iubit Păstor,                                                                                                                              
El mă va izbăvi!                                                                                                                                           
 
De-aceea spre Hristos                                                                                                                                   
Ţin ochiul meu deschis,                                                                                                                           
O, cât îmi e de preţios,                                                                                                                                          
El mi-este Paradis!”  Amin!     
 
(Cântarea numărul 97 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 461: „Dulcea chemare” 

Cântarea de închidere, 141: „Vino, Duh de viaţă sfântă!”   

         

 



„CORBAN”  

 A avut loc o dispută „religioasă” când Isus Se afla în Galilea.  Nişte farisei şi nişte 
cărturari din Ierusalim au venit ca să discute cu El.  Se pare că au mâncat împreună sau 
Isus a mâncat împreună cu ucenicii Săi şi vizitatorii din capitală au privit.  Aceştia au fost 
şocaţi când au văzut că ucenicii nu şi-au spălat mâinile înainte de a mânca.   
 

 Atunci, ei L-au luat la întrebări pe Maestru: „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina 
bătrânilor?  Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă” (Mat 15,2).  Observaţia pare logică, 
ştiinţifică şi în limitele bunului simţ: e bine să ne spălăm mâinile înainte de a mânca.  Aşa 
îi învăţăm pe copii şi e bine să le dăm exemplu.   
 

 Dar era vorba atunci de igienă?  De îndepărtarea impurităţilor de pe mâini pentru 
evitarea unei infecţii?  Nu.  Iată ce explicaţie ni se dă: „Spălarea la care se face referire 
aici era strict rituală, nu sanitară.  Se zice că acest ritual consta din turnarea unei mici 
cantităţi de apă pe degetele şi palma unei mâini mai întâi, apoi pe cealaltă, cu mâna 
înclinată, aşa încât apa curgea dinspre palmă spre încheietură, dar nu mai departe 
(avându-se grijă tot timpul ca apa să nu curgă înapoi în palmă), apoi fiind frecată în mod 
alternativ o palmă cu cealaltă.  Cantitatea minimă de apă prescrisă era aceea care 
încăpea într-o coajă şi jumătate de ou.  Se pare, totuşi, că, acolo unde nu se găsea apă, 
se permitea o spălare uscată, în cadrul căreia o persoană doar trecea prin mişcările 
spălării mâinilor sale în modul prescris.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 622)  
 

 Ciudate în cadrul acestui procedeu erau:                                                                                                   
 
- caracterul obligatoriu al spălării;                                                                                                              
- aerul religios cu care era înconjurată;                                                                                                    
- cantitatea infimă de apă, care nu permitea o spălare propriu-zisă, ci doar un ritual;        
- înlocuirea ei cu spălare uscată, care nu mai era spălare deloc.  
 

 Mântuitorul le-a răspuns vizitatorilor, ca de multe ori, printr-o contraîntrebare: „Dar voi 
de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?”  (Versetul 3).  Pe de o 
parte, se află porunca lui Dumnezeu, pe de alta, datina sau tradiţia oamenilor.  E greu 
de ales?  Interlocutorii nu le promovau pe amândouă, ci înlocuiseră porunca lui 
Dumnezeu cu datina bătrânilor.  Păcătoasă înlocuire!  Mai departe, Isus S-a referit la 
porunca a cincea, ascultarea de părinţi şi cinstirea lor, unde o practică foarte perfidă se 
strecurase.   
 

 Hristos nu a discutat datina bătrânilor în sine, ci a arătat cum înlocuiau ei poruncile 
divine cu ea: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?”  
(Mat 15,3).  Apoi a dat exemplul cu darurile pentru templu, a căror administrare viola 
porunca a cincea: „Căci Dumnezeu a zis: ‚Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi ‚Cine va 
grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea’.  Dar voi 



ziceţi: ‚Cine va zice tatălui său sau mamei sale: ‚Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat 
lui Dumnezeu’ nu mai este ţinut să-i cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.  Şi aţi 
desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre” (versetele 4-6). 
 

 Marcu redă astfel cuvintele lui Isus: „Voi, dimpotrivă, ziceţi: ‚Dacă un om va spune 
tatălui său sau mamei sale: ‚Ori cu ce te-aş putea ajuta este ‚Corban’, adică dat lui 
Dumnezeu, face bine şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa” 
(Marcu 7,11.12).  „Nu-l mai lăsaţi” – autorităţile templului îşi impuneau poziţia, peste 
orice ar fi intenţionat un anumit fiu.  Normal ar fi fost ca tocmai de la templu să 
pornească dreptatea şi omenia.  Ei ar fi trebuit, chiar dacă pierdeau, să fi zis: „Fiule, 
gândeşte-te şi la părinţii tăi.  Aşa cere porunca a cincea.  Noi nu putem accepta aici nicio 
donaţie care i-ar nedreptăţi, vătăma sau frustra pe ei.  Hai să fim oameni şi să fim fii ai 
Celui Preaînalt!” 
 

 „Corban”: aici, în Marcu 7,11, este singurul loc din Biblie unde acest termen a fost 
preluat exact, nu tradus.  Sub consemnul „Corban”, copiii anulau grija de părinţi lor.  Să 
se ţină seama de faptul că, pe vremea aceea, nu existau pensii; la adânci bătrâneţi, 
părinţii depindeau, în mare măsură, de grija manifestată de copiii lor.  Apostolul Pavel a 
atins puţin problema aceasta, când a scris: „Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la 
copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei din casa lor şi să răsplătească 
ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu” (1 Tim 5,4).  
Să răsplătească ostenelile părinţilor!!!   
 

 Iată exemplul excelent al lui Iosif: „Grăbiţi-vă de vă suiţi la tatăl meu şi spuneţi-i: ‚Aşa a 
vorbit fiul tău Iosif: ‚Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; pogoară-te la mine şi nu 
zăbovi!  Vei locui în ţinutul Gosen şi vei fi lângă mine, tu, fiii tăi şi fiii fiilor tăi, oile tale şi 
boii tăi şi tot ce este al tău.  Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete, şi 
astfel nu vei pieri, tu, casa ta şi tot ce este al tău’” (Gen 45,9-11).  Acolo te voi hrăni!!!    
 

 „În ţările orientale, era de neconceput ca cineva să se apropie de un superior fără să 
prezinte un dar.  Orice lucru asupra căruia cineva pronunţa cuvintele ‚este Corban’ era 
astfel dedicat lui Dumnezeu şi templului. . . .  Părinţilor nu li se îngăduia să atingă ceva 
astfel ‚dedicat’, totuşi, fiul care nu-şi îndeplinea obligaţiile avea voie să se folosească de 
el atât timp cât trăia.  El evita datoria filială pretinzând o pietate superioară.  Prin 
această practică subtilă, preoţii unelteau împreună cu enoriaşii lor lacomi, pentru a-i 
scuti pe aceştia de obligaţia solemnă de a se îngriji de părinţii lor.”  (Despre Marcu 
7,11.12, în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 5, pagina 624) 
 

 „Greceşte corban, o transliterare a ebraicului qorban, ‚un dar’, ‚un sacrificiu’, literal 
‚ceea ce este adus aproape’.  O expresie folosită de un iudeu prin care el era scutit de 
obligaţia faţă de părinţi (Marcu 7,11).  Qorban apare în mod frecvent în Vechiul 
Testament (Lev 1,3; 2,1; 27,9; Num 7,3.12.13.17 etc.), în înţeles de sacrificiu.  Când un 
iudeu pronunţa acest termen în împrejurările descrise de Isus, însemna că orice 



beneficiu pe care părinţii lui l-ar fi putut primi de la el era acum un dar făcut templului, 
la care ei, de acum încolo, nu mai puteau avea pretenţie.  Hristos i-a mustrat aspru pe 
iudeii care, în încercarea de a-i înşela pe părinţii lor, foloseau această tactică pioasă, a 
cărei urmare era faptul că o poruncă a lui Dumnezeu, anume porunca a cincea, era dată 
la o parte.”  (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicţionarul biblic adventist de ziua 
a şaptea, paginile 221-222)    
  

 „Ei au dat la o parte porunca a cincea ca fiind fără importanţă, dar erau foarte scrupuloşi 
în aducerea la îndeplinire a tradiţiilor bătrânilor.  Îi învăţau pe oameni că devotarea 
averii lor către templu era o datorie mai sacră decât chiar sprijinirea părinţilor lor, şi că, 
oricât de mare ar fi fost nevoia, era un sacrilegiu să oferi tatălui sau mamei orice parte 
din ceea ce fusese astfel consacrat.  Un copil care nu-şi făcea datoria trebuia doar să 
pronunţe cuvântul ‚Corban’ asupra averii lui, consacrând-o astfel lui Dumnezeu, şi o 
putea reţine pentru uz propriu în cursul vieţii lui, iar după moartea sa urma să fie 
transferată în slujba templului.  Astfel, el era liber, atât în viaţă cât şi în moarte, să-i 
dezonoreze şi să-i înşele pe părinţii săi, sub mantia unei pretinse devoţiuni faţă de 
Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 396-397)  
  

 Procedeul „Corban” însemna, pe scurt: „Această casă, acest teren, această sumă de 
bani, această valoare, aparţine Domnului, templului, este tabu.  Părinţi, nu le atingeţi.  E 
un sacrilegiu.  Dar eu le folosesc până la moarte!”   
 

 Iată un caz de „Corbanism” din istoria religioasă a Angliei secolului al paisprezecelea.  Un 
mare rău care bântuia în Anglia în timpul lui John Wycliffe (circa 1324-1384) era practica 
aşa-numiţilor călugări cerşetori, care mişunau în Anglia şi totul se afla sub influenţa lor: 
industria, educaţia, morala.  Ei trăiau o viaţă trândavă şi stricau tineretul, care ajungea 
să dispreţuiască munca. 
 

 „Prin influenţa călugărilor cerşetori, mulţi erau seduşi să intre într-o mânăstire şi să se 
devoteze unei vieţi monastice şi aceasta nu numai fără consimţământul părinţilor lor, ci 
chiar fără ştirea lor şi contrar deciziilor lor.  Unul dintre primii părinţi ai Bisericii Romane, 
insistând cu pretenţiile monasticismului mai pe sus de obligaţiile dragostei şi datoriei 
filiale, a declarat: ‚Chiar dacă tatăl tău ar zăcea în faţa uşii tale plângând şi văicărindu-se, 
iar mama ta şi-ar arăta trupul care te-a purtat şi pieptul care te-a hrănit, calcă-i în 
picioare şi mergi înainte direct la Hristos.’  Prin această ‚neomenie monstruoasă’, aşa 
cum a numit-o Luther mai târziu, ‚aducând mai degrabă a lup şi a tiran decât a creştin şi 
a om’, inimile copiilor erau înăsprite împotriva părinţilor lor.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 82)  
 

 Mentalitatea şi comportarea iudeilor care au venit în conflict cu Hristos a fost 
profetizată de Isaia şi Mântuitorul le-a atras atenţia la profeţia aceea: „Făţarnicilor, bine 
a proorocit Isaia despre voi, când a zis: ‚Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă 
cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.  Degeaba Mă cinstesc ei, 



învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti’” (Mat 15,7-9).  Închinare inutilă şi 
făţarnică – Dumnezeu nu o poate accepta. 
 

 Înţelegem de aici că o pretenţie religioasă devenise sursă pentru neascultarea de 
Dumnezeu – afişarea unei atitudini de pietate ducând la fapte inumane, o religiozitate 
pentru ascunderea păcatului, justificarea nedreptăţilor, liniştirea conştiinţei, 
impresionarea şi păcălirea oamenilor.   
 

 În aprecierea făcută de Domnul Isus Hristos, o astfel de religiozitate este chiar o 
urâciune.  El a vorbit despre ispravnicul necredincios şi despre credincioşia în lucrurile 
mici şi mari, după care evanghelistul notează: „Fariseii, care erau iubitori de bani, 
ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.  Isus le-a zis: ‚Voi căutaţi să vă 
arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce 
este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu’” (Luca 16,14.15).   
 

 Întâlnim un caz ciudat în Judecători 17,1-3: un anume Mica luase 1.100 de sicli de argint 
ai mamei sale; ea a blestemat pentru dispariţia argintului, apoi fiul ei i-a spus: „Eu îl 
luasem.”  Mama a răspuns: „Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!”  (Versetul 2).  Şi a 
adăugat: „Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac cu el fiului meu un 
chip cioplit şi un chip turnat” (versetul 3).  Cu alte cuvinte, „închin Domnului acest 
argint, ca să practic idolatria, I-l ofer Domnului, ca să păcătuiesc!”   
 

 În Romani 1,18, apostolul Pavel vorbeşte despre oameni nelegiuiţi, „care înăduşe 
adevărul în nelegiuirea lor.”  Sau „ţin adevărul în nelegiuirea lor”.  Cu alte cuvinte, iată 
oameni care prin nelegiuire anihilează puterea adevărului.  Ce avem de zis când 
nelegiuirea aceea are aparenţă de pietate?  Printr-o pietate falsă, adevărul propriu-zis al 
lui Dumnezeu este înăbuşit.   
 

 Când magii de la Răsărit au aflat că Împăratul de curând născut al iudeilor se află în 
Betleem, Irod le-a spus: „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 2,8).  Pretinsă 
închinare la Mântuitorul abia născut, cu scopul de a-L ucide!   
 

 Irod avea intenţii criminale, pe care le-a ascuns.  Dar şi rostirea de cuvinte poate deveni 
primejdioasă: „Dacă crede cineva că este religios şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală 
inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică” (Iac 1,26).  Paradă de religie, paralelă 
cu o păcătoasă folosire a limbii.   
 

 De la limbă veninoasă, slujitorii Celui Rău au trecut la folosirea sabiei.  Hristos i-a 
avertizat pe ucenicii Săi: „Au să vă dea afară din sinagogi; ba, încă, va veni vremea când 
oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu” (Ioan 16,2). 
 



 În Fapte 6,11-14, ni se arată că Ştefan a fost acuzat de hulă împotriva lui Moise şi 
împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfântului locaş şi împotriva legii.  L-au târât apoi 
înaintea membrilor Sinedriului, care, pentru apărarea onoarei lui Dumnezeu şi a 
sanctităţii templului, l-au omorât cu pietre!  (Fapte 7,57-59)   
 

 Pavel fusese foarte bine instruit în practicile rabinice, aşa cum a zis el în Galateni 1,14:    
„. . . şi cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o 
vârstă cu mine.  Eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.”  
Râvna aceasta nu era platonică, ea dădea roade satanice: „Cum, adică, prigoneam peste 
măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea” (versetul 13).  
Convertirea a dus la abandonarea tuturor acestor datini în folosul ascultării de 
Dumnezeu, iar atitudinea sa a fost complet schimbată.  Iată ce sfat îi dădea el lui Tit: „De 
aceea, mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă şi să nu se ţină de basme evreieşti şi 
de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr” (Tit 1,13.14).   
 

 Mai târziu, apostolul Pavel a mărturisit înaintea guvernatorului Festus şi a împăratului 
Agripa: „Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui 
Isus din Nazaret şi aşa am şi făcut în Ierusalim.  I-am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, 
căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă, şi, când erau osândiţi la 
moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor.  I-am pedepsit adesea în toate sinagogile 
şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească.  În pornirea mea nebună împotriva lor, 
îi prigoneam până şi în cetăţile străine” (Fapte 26,9-11).   
 

 „Porunca lui Dumnezeu”, „datina voastră”.  În cursul anilor, ucenicii au înţeles opţiunea 
normală: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai 
mult de voi decât de Dumnezeu” (Fapte 4,19).  Aşa a zis Petru.  Iată ce au zis „Petru şi 
apostolii ceilalţi”: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!”  
(Fapte 5,29)   
 

 Înlocuirea legii lui Dumnezeu cu datini sau reglementări omeneşti este veche de când 
lumea.  A fost esenţia filosofiei luciferiene deja din cer şi a răscolit creştinismul prin 
ororile cornului celui mic, despre care era profetizat: „. . . se va încumeta să schimbe 
vremile şi legea” (Dan 7,25).  Să le schimbe în ce?  Să le înlocuiască prin dogme 
bisericeşti şi datini moştenite de la păgâni.  Dar aşa ceva făceau, într-o anumită măsură, 
chiar zeloşii tradiţionalişti din Iudea: „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin 
datina voastră” (Marcu 7,13).   
 

 În cazul spălării ceremoniale a mâinilor, ca pioasă reglementare tradiţională, nu era 
vorba deloc de o lege a Domnului şi de proporţia în care se manifesta loialitatea faţă de 
ea.  Era vorba de o pură invenţie, absurdă şi ridicolă, care se voia sacră şi obligatorie.  Şi 
exista vânătoare în scopul respectării ei.  Ignorând instrucţiuni clare date de Dumnezeu, 
ei ţineau morţiş la gesturi transmise de la strămoşi, a căror semnificaţie nimeni nu o mai 
înţelegea.   



 

 Există şi lucruri care sunt, cu adevărat şi în exclusivitate, ale Domnului.  Şi de ele nu 
trebuie să se atingă nici părinţii, nici copiii, nici nimeni.  Sunt ale Domnului.  Se prepara 
tămâie pentru altarul de aur al tămâierii, iar porunca era: „Tămâie ca aceasta, în aceeaşi 
întocmire, să nu vă faceţi, ci s-o priviţi ca sfântă şi păstrată pentru Domnul.  Oricine va 
face tămâie ca ea, ca s-o miroase, va fi nimicit din poporul lui” (Exod 30,37.38).  Ca şi 
banii falşi;  numai statul are voie să facă bani.  Se prepara untdelemn pentru ungerea 
sanctuarului şi a obiectelor din el, precum şi a preoţilor, iar porunca era: „Să nu se ungă 
cu el trupul niciunui om şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el, după aceeaşi întocmire; el 
este sfânt şi voi să-l priviţi ca sfânt.  Oricine va face un untdelemn ca el sau va unge cu el 
pe altul, va fi nimicit din poporul lui” (Exod 30,32.33).   
 

 Un berbec era folosit pentru închinarea preoţilor în slujba Domnului, iar porunca era: 
„Aaron şi fiii lui să mănânce, la uşa cortului întâlnirii, carnea berbecului şi pâinea din coş.  
Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie închinaţi în slujbă şi sfinţiţi; 
nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte” (Exodul 29,32.33).  
 

 I-am instruit pe copiii noştri să respecte ziua Domnului, banii Domnului, cartea sfântă,  
tot ce este sacru – şi aşa făceau.  Chiar în primii lor ani de viaţă.  Dacă spuneam: „Pâinea 
aceasta este binecuvântată, mustul acesta este binecuvântat, le folosim când servim 
Sfânta Cină la bolnavi”, nu se atingeau de ele.  Frumos, nu?     
 

 Din nou despre credincioşia în lucrurile mici, aşa cum a fost predicată de Hristos.  Ca 
principiu în acest sens, El a zis: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este 
credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în 
cele mari” (Luca 16,10).  Iar principiul acesta, El l-a aplicat în interpretarea poruncilor 
morale în cursul Predicii de pe Munte: mânia împotriva aproapelui este la fel de 
vinovată ca şi crima (Mat 5,21.22), privirea pofticioasă este călcarea poruncii a şaptea 
(versetul 28) etc.   
 

 Domnul Isus aprecia credincioşia în achitarea zecimii şi a darurilor, aşa cum a zis despre 
partidele religioase din Iudea: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!  Pentru că voi daţi 
zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri 
din lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu 
le lăsaţi nefăcute” (Mat 23,23).  Ce spunea Hristos însemna: voi respectaţi numai una 
din cele două părţi, în loc să le respectaţi pe amândouă.  E bine că daţi zeciuială în mod 
meticulos, continuaţi aşa, dar nu uitaţi partea cealaltă, care este la fel de importantă: 
dreptatea, mila, credincioşia.   
 

 Totuşi, Mântuitorul nu a acceptat tendinţa exagerărilor rabinice, chiar dacă era vorba de 
cerinţe dumnezeieşti: „Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!”  (Mat 
23,24).  Hiperbola aceasta este fantastică; nimic altceva nu putea reliefa mai bine 
încurcarea de către ei a valorilor şi neputinţa de a distinge între esenţial şi neesenţial.  



Chiar când este vorba de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, despicarea firului de păr în 
şapte nu este raţională şi nici sănătoasă.  Acest comportament se manifesta mai ales în 
legătură cu modul de ţinere a zilei Domnului, unde suferinţa era tolerată şi prelungită în 
favoarea unor reţineri pe care Dumnezeu nu le-a cerut-o niciodată.   
  

 Despre ce a fost vorba astăzi?  Despre nedreapta afişare a unei religiozităţi pentru 
ascunderea unei mârşăvii – Corban!  Despre o datină omenească pusă înaintea sau în 
locul poruncii lui Dumnezeu.  Niciodată!  Despre rele făcute în numele adevărului şi 
sfinţeniei.  Niciodată!  Ar trebui să ne rugăm ca psalmistul David: „Cercetează-mă, 
Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!  Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!  Vezi dacă 
sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”  (Ps 139,23.24).  Amin şi amin!              

* * * * 

Cântarea de deschidere, 5: „Dragoste divină” 

Cântarea de închidere, 534: „Eşti tu creştin adevărat?”   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„RIDICAŢI ACESTEA DE AICI!”  

 La început, Dumnezeu comunica direct cu oamenii, cu Adam şi Eva, fără profeţi, şi nu 
era niciun zid de despărţire între Dumnezeu şi oameni.  Păcatul a rupt această legătură, 
primii noştri părinţi au fost izgoniţi din Grădina Edenului şi nu au mai putut vedea faţa 
lui Dumnezeu, ca să nu fie mistuiţi.  Păcatul desparte de Dumnezeu, aşa cum a arătat 
profetul Isaia, atât în mod general, datorită căderii de la început, cât şi în mod 
individual: „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui 
prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi 
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!”  (Isa 
59,1.2)   
 

 Când se produce o furtună puternică, se pot întrerupe legăturile telefonice; atunci, 
specialiştii cercetează ca să găsească locul avariilor şi să repare linia de comunicaţie.  
Abia după aceea se poate vorbi din nou la telefon.  Planul de mântuire repară avariile 
intervenite pe linia de comunicaţie Cer-Pământ.  În viaţa viitoare, legătura pământenilor 
cu Creatorul lor va fi restabilită, ca şi la început: „Ei vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi 
pe frunţile lor” (Apoc 22,4).  Nimic nu Îi va mai ascunde faţa.   
 

 Şi, totuşi, în tot timpul separării fizice, Dumnezeu a tânjit să Se descopere fiilor 
oamenilor, fără a-i vătăma cu nimic.  Astfel, El a folosit soli speciali, numiţi profeţi. 
 

 A existat şi o altă cale prin care Dumnezeu S-a apropiat de copiii Săi, aşa cum citim în 
Exodul 25,8: „Să-Mi facă un locaş sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.”  Acesta a fost 
scopul pentru care a fost construit templul, scopul pentru care a existat şi a funcţionat.   
 

 Ne întrebăm: a locuit oare şi Satana vreodată în templul lui Dumnezeu?  O profeţie 
făcută de apostolul Pavel zice că da, atunci când el scrie că Domnul nu Se va arăta a 
doua oară „înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul 
fărădelegii, fiul pierzării, 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 2,3.4).  Aici este vorba de puterea papală, 
care s-a instalat în biserică, pretinzând supremaţie şi infailibilitate, o putere care a 
invadat şi a remorcat creştinismul, târându-l în direcţia dorită de ea.     
 

 Vrăjmaşul se infiltrează însă chiar printre închinătorii viului Dumnezeu, influenţând 
gândurile lor şi viciindu-le rugăciunile: „Scripturile declară că, la o anumită ocazie, când 
îngerii lui Dumnezeu au venit să se prezinte înaintea Domnului, şi Satana a venit printre 
ei (Iov 1,6), nu ca să se plece înaintea Regelui Etern, ci ca să-şi promoveze schemele lui 
răutăcioase împotriva celor neprihăniţi.  Cu acelaşi scop, el e prezent atunci când 
oamenii se adună ca să I se închine lui Dumnezeu.  Deşi ascuns de privirile lor, el 
lucrează cu toată sârguinţa ca să controleze minţile închinătorilor.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 518)     
 



 Mântuitorul a fost confruntat cu unele situaţii dramatice şi a luat atitudine fermă.  
Diavolul s-a furişat, cu obrăznicia-i caracteristică, în templul lui Dumnezeu din Ierusalim, 
iar Mântuitorul S-a ridicat ca să-l de afară.  Nu de pe acoperiş sau de pe streaşina 
templului, unde Îl dusese el pe Isus, sugerându-I să Se arunce jos, cu promisiunea că vor 
interveni îngerii ca să-L salveze (vezi Matei 4,5-7).  Nu afară, ci chiar înăuntru, în templu.  
De două ori în timpul activităţii Sale mesianice a făcut Domnul curăţirea templului: o 
dată la începutul acelei perioade, apoi la sfârşit, chiar în săptămâna patimilor.   
 

 La început – numai Ioan prezintă acest raport: „Paştele iudeilor erau aproape şi Isus S-a 
suit la Ierusalim.  În templu, i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei şi pe 
schimbătorii de bani şezând jos.  A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din 
templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.  Şi 
le-a zis celor ce vindeau porumbei: ‚Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui 
Meu o casă de negustorie’” (Ioan 2,13-16).   
 

 La sfârşitul activităţii Sale pe pământ, cu câteva zile înainte de a fi crucificat.  Redau 
textele corespunzătoare din evangheliile sinoptice:                                                                                
 
- „Isus a intrat în templul lui Dumnezeu.  I-a dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau 
în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau 
porumbei şi le-a zis: ‚Este scris: ‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’  Dar voi aţi 
făcut din ea o peşteră de tâlhari’” (Mat 21,12.13).                                                                                       
 
- „Au ajuns în Ierusalim şi Isus a intrat în templu.  A început să-i scoată afară pe cei ce 
vindeau şi cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele 
celor ce vindeau porumbei.  Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu.  Şi-i 
învăţa şi zicea: ‚Oare nu este scris: ‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru 
toate neamurile’?  Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari’” (Marcu 11,15-17).                          
 
- „În urmă, a intrat în templu şi a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau 
în el.  Şi le-a zis: ‚Este scris: ‚Casa Mea va fi o casă de rugăciune.  Dar voi aţi făcut din ea 
o peşteră de tâlhari’” (Luca 19,45.46).   
 

 Interesant este faptul că, după fiecare din cele trei pasaje care redau scena ultimei 
curăţiri de către Isus a templului, urmează curând vizita unor „inspectori”.  Ei L-au 
întrebat cu ce putere face aceste lucruri, nu în sensul cum este în stare, ci de la cine are 
această aprobare (vezi Matei 21,23-27; Marcu 11,27-33; Luca 20,1-8).  Aceasta 
dovedeşte că adversarii Săi, adică fariseii, cărturarii şi alţii, erau iritaţi de îndrăzneala lui 
Hristos de a face ordine în templu.  S-ar putea spune că învierea lui Lazăr, minunea 
minunilor Domnului Hristos, care I-a adus o recunoaştere generală că este Proorocul cel 
aşteptat, şi curăţirea templului, în care Isus a manifestat o autoritate insuportabilă 
pentru ei, au fost catalizatorii prinderii, judecării şi executării Sale, dacă facem abstracţie 
de faptul că Hristos Însuşi Şi-a dat viaţa, ca iarăşi să o ia (vezi Ioan 10,17).   
 



 Curăţirea de către Isus a templului avea precedente:                                                                                   
 
- La porunca Domnului, Iacov a făcut curăţirea taberei sale: „Iacov a zis casei lui şi 
tuturor celor ce erau cu el: ‚Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, 
curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi 
ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu 
mine în călătoria pe care am făcut-o’” (Gen 35,2.3).                                                                                                                                                                                                                                                              
 
- Împăratul Ezechia a făcut curăţirea templului întinat de tatăl său Ahaz: „Preoţii au 
intrat înlăuntrul casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au 
găsit în templul Domnului şi le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat 
leviţii, ca să le ducă afară în pârâul Chedron” (2 Cron 29,15-19; citat este versetul 16).                                
 
- Împăratul Iosia a făcut o astfel de curăţire.  Despre el, este scris: „Împăratul a poruncit 
marelui preot Hilchia, preoţilor de al doilea rând şi celor ce păzeau pragul, să scoată din 
templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astartea şi 
pentru toată oştirea cerurilor şi le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, şi a 
pus să le ducă cenuşa la Betel. . . .  A scos din casa Domnului idolul Astarteei şi l-a dus 
afară din Ierusalim la pârâul Chedron; l-a ars la pârâul Chedron şi l-a prefăcut în cenuşă, 
iar cenuşa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului” (2 Împ 23,4.6).  
 

 Să analizăm componentele acţiunii Mântuitorului în cadrul curăţirii finale a templului:  
 
(01) „Isus a intrat în templul lui Dumnezeu” (Matei); „au ajuns în Ierusalim şi Isus a intrat 
în templu” (Marcu); „în urmă, a intrat în templu” (Luca).                                                                                                                         
 
(02) „I-a dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu” (Matei); „a început să-i 
scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în templu” (Marcu); „a început să-i scoată 
afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el” (Luca).                                                                             
 
(03) „A răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei” 
(Matei); „a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau 
porumbei” (Marcu); nimic în Luca despre aceste răsturnări.                                                                    
 
(04) „Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu” (numai Marcu).                                                              
 
(05) „Şi le-a zis: ‚Este scris: ‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune’” (Matei).  „Şi-i 
învăţa şi zicea: ‚Oare nu este scris: ‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru 
toate neamurile’?”  (Marcu).  „Şi le-a zis: ‚Este scris: ‚Casa Mea va fi o casă de 
rugăciune’” (Luca).                                                                                                                                                             
 
(06) „Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Matei); „dar voi aţi făcut din ea o 
peşteră de tâlhari” (Marcu); „dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Luca).                  
  



 Observaţi că singura propoziţie identică în toate cele trei rapoarte ale curăţirii finale 
este: „Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”  Templul lui Dumnezeu, locaşul sfânt 
de închinare, făcut pentru ca Dumnezeu să poată locui în mijlocul poporului Său, a ajuns 
o casă de negustorie (prima curăţire), o peşteră de tâlhari (a doua).  Mai trebuie 
demonstrat că Satana, că demonii erau acolo?  Ei erau primii tâlhari.  Şi, aşa cum a scos 
demoni din oameni, temple ale Duhului Sfânt, Isus i-a scos şi din templul din Ierusalim.   
 

 Mântuitorul a fost indignat, şi pe drept cuvânt, pentru că era casa lui Dumnezeu.  
Dedicată nu pentru negustorie, nu pentru tâlhării, ci pentru rugăciune, să fie o casă de 
rugăciune pentru toate popoarele.  Unde era marele preot?  Unde era Sinedriul?  Ce se 
făcea acolo era, pur şi simplu, o hulă multiplă practicată.  Ei L-au osândit pe Isus pentru 
pretinsă hulă, dar nu s-au osândit pe ei înşişi pentru profanarea continuă a templului lui 
Dumnezeu.  L-au osândit pentru că ar fi zis că poate să strice templul şi să-l rezidească în 
trei zile, deşi sensul era cu totul altul, dar comportarea lor lumească faţă de locul de 
închinare nu-i îngrijora absolut deloc.  Ce oribil!  
 

 „Când Şi-a început lucrarea publică, Isus a curăţit templul de profanarea lui.  Printre 
ultimele acte ale lucrării Sale a fost cea de a doua curăţire a templului.  Tot astfel, în 
ultima lucrare pentru avertizarea lumii, două chemări distincte sunt făcute către biserici.  
Solia îngerului al doilea este, ‚A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat 
toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei.’  Şi, în marea strigare a soliei îngerului al 
treilea, un glas se aude din ceruri, zicând, ‚Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi 
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.  Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit 
şi au ajuns până la cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.’”  (Review and 
Herald din 6 decembrie 1892, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 985)  
 

 „La începutul lucrării Sale, Hristos îi dăduse afară din templu pe aceia care îl întinau prin 
târgul lor nesfânt, iar comportarea Lui severă şi dumnezeiască inspirase groază în inimile 
comercianţilor vicleni.  La încheierea misiunii Sale, El a venit din nou la templu şi l-a găsit 
tot pângărit, ca şi mai înainte.  Starea de lucruri era chiar mai rea decât înainte.  Curtea 
din afară a templului era ca o vastă ogradă de vite.  Cu strigătele animalelor şi clinchetul 
strident al monedelor se amesteca zgomotul certurilor furioase dintre traficanţi şi între 
ei erau auzite vocile oamenilor din slujbe sfinte.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 589)   
 

 „Acela care dăduse El Însuşi aceste profeţii a repetat acum pentru ultima dată 
avertizarea.  Ca împlinire a profeţiei, oamenii Îl proclamaseră pe Isus Împărat al lui 
Israel.  El primise omagiul lor şi acceptase slujba de Împărat.  În această postură, El 
trebuia să acţioneze.  Ştia că eforturile Sale de a face o reformă a unei preoţii corupte 
vor fi zadarnice; totuşi, lucrarea Sa trebuia făcută; unui popor lipsit de credinţă trebuia 
să-i fie dată dovada misiunii Sale divine.”  (Ibid., pagina 590)  
 



 Observaţi că Mântuitorul a făcut un bici de ştreanguri (Ioan 2,15), a răsturnat mesele, a 
vărsat banii, i-a scos afară, deci nu i-a tratat chiar cu mănuşi.  Şi în alte împrejurări, 
Dumnezeu a folosit procedee energice:                                                                                                      
 
- Adam şi Eva au fost izgoniţi din Grădina Edenului, „şi, la răsăritul Grădinii Edenului, a 
pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care 
duce la pomul vieţii” (Gen 3,24).                                                                                                                       
 
- Dumnezeu le-a poruncit copiilor lui Israel să le nimicească cu desăvârşire pe popoarele 
Canaanului (Deut 20,17.18).           
 
- Profetul Iona nu a fost lăsat să ajungă la Tars, unde încercase să fugă de Dumnezeu, ci 
a fost determinat să-şi îndeplinească misiunea (Iona 1,1-4; 3,1-4).                                                    
 
- Saul din Tars a fost oprit din cursa lui criminală, pe drumul spre Damasc (Fapte 9,3-18).  
A fost oare aceasta o creştinare cu forţa?  Nu, dar Dumnezeu a intervenit în mod energic 
în viaţa lui, întorsătură de care mai târziu el s-a bucurat (1 Tim 1,12-16). 
  

 Dumnezeu a trebuit să folosească, uneori, terapia de şoc, să facă uz de lecţii aspre 
pentru recuperarea păcătosului.  Când nimic altceva nu a ajutat.  Iar dacă nici această 
terapie nu a dat rezultate, a urmat lepădarea şi pieirea.  Până când să fie nimicite 
popoarele Canaanului, Dumnezeu le-a dat un timp îndelungat de har, aşa cum i-a spus 
lui Avraam: „În al patrulea neam, ea (posteritatea ta, poporul Israel) se va întoarce aici; 
căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful” (Gen 15,16).   
 

 Mântuitorul nu a mai putut suporta scena aceea revoltătoare şi a luat măsurile care se 
impuneau pentru curăţirea templului.  Cei care încearcă uneori să fie mai buni decât 
Dumnezeu, decât Domnul Isus, ar putea ridica două întrebări şi anume, cum se împacă 
această intervenţie chirurgicală a lui Isus cu:                                                                                     
 
(01) Principiul libertăţii individuale, care stă la baza guvernării divine – adică, dacă ei au 
ales să se ocupe de comerţ chiar în incinta templului, de ce să fie opriţi?                             
 
(02) Caracterul Domnului Isus, care a zis: „. . . şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit cu inima” (Mat 11,29).   
 

 Cred că la aceste întrebări se poate răspunde aşa cum urmează:                                                                
 
(01) Principiul libertăţii individuale nu exclude responsabilitatea indivizilor şi nu 
contravine dreptăţii, sfinţeniei şi suveranităţii lui Dumnezeu.                                                                        
 
(02) Isus nu a fost brutal, El nu a rănit pe nimeni, ci a restabilit disciplina templului, legea 
şi ordinea, iar cei intrigaţi trebuia să facă ei înşişi acest lucru.   
 



 „Din nou, privirea sfredelitoare a lui Isus a pătruns prin curtea profanată a templului.  
Toţi ochii s-au întors către El.  Preot şi conducător, fariseu şi străin au privit cu uimire şi 
admiraţie la Acela care stătea înaintea lor cu măreţia Împăratului ceresc.  Divinitatea 
străfulgera prin natura umană, învestindu-L pe Hristos o demnitate şi o slavă pe care nu 
le manifestase niciodată până atunci.  Cei ce stăteau în imediata Lui apropiere s-au 
îndepărtat atât cât le-a permis gloata.  Cu excepţia câtorva din ucenicii Lui, Mântuitorul 
Se afla singur.  Orice sunet s-a potolit.  Tăcerea adâncă părea insuportabilă.  Hristos a 
vorbit cu o putere care a zguduit poporul ca o furtună puternică: ‚Este scris, ‚Casa Mea 
se va chema o casă de rugăciune; dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.’  Vocea Lui 
răsuna ca o trompetă prin templu.  Tulburarea feţei Lui părea ca un foc mistuitor.  Cu 
autoritate, El a poruncit, ‚Ridicaţi acestea de aici’ (Ioan 2,16).”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, paginile 590-591)    
 

 În legătură cu prima curăţire a templului, sora White notează: „Moneda cade, scoţând 
un sunet strident pe podeaua de marmură.  Nimeni nu îndrăzneşte să pună la îndoială 
autoritatea Sa.  Nimeni nu îndrăzneşte să se oprească pentru a-şi strânge câştigul 
necinstit.  Isus nu-i loveşte cu biciul de ştreanguri, însă, în mâna Lui, acel bici simplu pare 
teribil ca o sabie învăpăiată.  Slujbaşi ai templului, preoţi speculanţi, geambaşi şi 
negustori de vite, cu oile şi boii lor, se grăbesc să dispară, mânaţi doar de gândul de a 
scăpa de condamnarea prezenţei Sale.”  (Ibid., pagina 158)    
 

 Când Isus a fost arestat şi dus cu forţa la judecată, ucenicii au gândit că El Se va elibera 
din detenţie şi va demonstra puterea Sa supraomenească, aşa cum o făcuse deja de 
multe ori.  Sora White zice în acest context: „Ei sperau că El Se va ridica totuşi cu putere 
şi, cu vocea Sa poruncitoare, va risipi mulţimea setoasă de sânge, ca atunci când a intrat 
în templu şi i-a scos pe cei ce făceau din casa lui Dumnezeu un loc de negustorie, când ei 
au fugit dinaintea Lui ca şi când ar fi fost urmăriţi de o trupă de ostaşi înarmaţi.”  (Early 
Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 171)  
  

 La începutul capitolului 10 din Leviticul, se vorbeşte despre întinarea cortului întâlnirii de 
către Nadab şi Abihu, prin aducerea înăuntru a focului străin.  Interesant este că, în 
capitolul următor, Leviticul 11, se vorbeşte despre întinăciuni alimentare care trebuie să 
fie evitate.  Este legea privitoare la dobitoacele curate şi cele necurate.  Porunca şi 
reglementarea nu aveau scopuri exclusiv dietetice, sanitare, ci erau şi o chestiune de 
sfinţire: „Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă 
faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.  Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (Lev 11,43.44). 
 

 Apostolul Petru a confirmat capitolul acesta, conţinutul şi aranjamentele divine 
prezentate în el, copiind idei din cele două versete de mai sus: „Ci, după cum Cel ce v-a 
chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.  Căci este scris: ‚Fiţi sfinţi, 
căci Eu sunt sfânt’” (1 Pet 1,15.16).  Unde era scris aşa, dacă nu în Leviticul 11,43.44, aşa 
cum am citit? 
 



 „Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare, care se târăsc; să nu vă faceţi 
necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele” (Lev 11,43).  În Apocalipsa 21,27, fiind vorba 
despre cetatea sfântă, Noul Ierusalim, se spune clar: „Nimic întinat nu va intra în ea, 
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii 
Mielului.”  Despre ce fel de spurcăciuni este vorba?  Despre orice fel, aşa cum ne 
îndeamnă apostolul Pavel în 2 Corinteni 7,1: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, 
prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem 
sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.”  Orice întinăciune.   
 

 În 1 Corinteni 3,16.17 şi 6,19.20, apostolul declară că trupul nostru, viaţa noastră, este 
un templu al lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt.  Acest templu trebuie să fie curăţit, curăţit 
de tot ce contravine voinţei lui Dumnezeu, atât pe dinăuntru, cât şi pe dinafară.  Trebuie 
făcută curăţenie generală, ca pentru Sfânta Cină la casa de rugăciune: în gânduri, vorbe, 
fapte, alimentaţie, ţinută exterioară.  Orice.  Toate necurăţiile trebuie să fie eliminate, ca 
să nu pună Domnul mâna pe bici şi să o facă El, dându-ne afară din templul Său! 
 

 În 2 Corinteni 6,16, e pusă întrebarea: „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.’”   
 

 Am citit însă că Satana vine chiar în adunările slujitorilor adevăraţi ai lui Dumnezeu şi 
chiar când aceştia se închină.  E oare posibil să-l invităm noi?  E oare posibil să-i creăm 
condiţii favorabile, aşa încât să se simtă bine în casa Domnului?   
 

 Reformaţiunea a fost dirijată de Dumnezeu; a fost lucrarea Sa, în ciuda tuturor limitelor 
ei.  Adevărurile Scripturii au fost pe rând redescoperite, acceptate şi practicate, până 
când s-a format biserica rămăşiţei, în care întreaga voinţă a lui Dumnezeu cu privire la 
pământeni este cunoscută şi soliile Lui propovăduite.  Această biserică este faza finală, 
încheierea procesului Reformaţiunii.   
 

 Despre restul protestantismului însă, care s-a opus şi se opune unor adevăruri sau 
altora, în ciuda tututor ocaziilor de cunoaştere şi schimbare pe care Dumnezeu li le-a 
oferit, Sfânta Scriptură zice: „După aceea, am văzut, pogorându-se din cer, un alt înger, 
care avea o mare putere şi pământul s-a luminat de slava lui.  El a strigat cu glas tare şi a 
zis: ‚A căzut, a căzut Babilonul cel mare!  A ajuns un locaş al demonilor, o închisoare a 
oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte’” (Apoc 18,1.2).  Aşa 
cum creştinismul primar a apostaziat în secolele de după era apostolilor, ajungând 
Babilon, tot astfel protestantismul, lansat de Dumnezeu,  a ajuns prin apostazie Babilon 
şi este „un locaş al demonilor”.  Da, iată-l pe Satana în biserică, iată cum locaşul lui 
Dumnezeu a ajuns „locaşul demonilor”.  Să ne mai mirăm că Ioan s-a mirat când a văzut 
femeia, simbol al bisericii, dominând guvernele şi făcându-se vinovată de vărsarea 
sângelui „mucenicilor lui Isus”?  (Vezi Apocalipsa 17,1-7; citatul este din versetul 6) 
 



 Aşa cum am arătat mai înainte, apostolul Pavel a fost şi mai direct: „. . . omul fărădelegii, 
fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ‚Dumnezeu’ sau 
de ce este vrednic de închinare, . . . se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept 
Dumnezeu” (2 Tes 2,3.4). 
 

 Doi preoţi şi-au pierdut viaţa instantaneu pentru că au nesocotit sfinţenia casei lui 
Dumnezeu şi instrucţiunile cu privire la slujbă: „Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat 
fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc şi au adus astfel înaintea 
Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.  Atunci, a ieşit un foc dinaintea 
Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului” (Lev 10,1.2).   
 

 Despre împăratul în anul morţii căruia Isaia a avut viziunea cerească, cronicarul scrie: 
„Dar, când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire.  A păcătuit împotriva 
Domnului, Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul 
tămâierii.  Preotul Azaria a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de 
inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia şi i-au zis: ‚N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie 
Domnului!  Dreptul acesta îl au preoţii, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă.  
Ieşi din sfântul locaş, căci faci un păcat!  Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea 
Domnului Dumnezeu.’  Ozia s-a mâniat.  În mână avea o cădelniţă.  Şi, cum s-a mâniat pe 
preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte, în faţa preoţilor, în casa Domnului, lângă altarul 
tămâierii.  Marele preot Azaria şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el şi iată că era 
plin de lepră pe frunte.  L-au scos repede afară şi el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că 
Domnul îl lovise” (2 Cron 26,16-20).   
 

 Există însă forme mai subtile de poluare a templului lui Dumnezeu.  Mântuitorul ne 
spune acum aici: „Ridicaţi acestea de aici!”  „Nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de 
negustorie . . . o peşteră de tâlhari!”  Nu!  Haideţi, vă rog, nu prin comandă de la centru, 
ci prin autoimpunere, să eliminăm idolii, să eliminăm toate necurăţiile care poluează 
cortul lui Dumnezeu, cel arhitectonic şi cel biologic.  Imediat.  Isus e încă puternic şi El 
încă se pricepe să împletească un bici.  De ştreanguri.  Pentru toţi ştrengarii. 
  

 Cum se comportă fiinţele cereşti, necăzute, în prezenţa Atotputernicului?  Ne spune 
Isaia: „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!’  Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care 
răsuna şi casa s-a umplut de fum” (Isa 6,1-4).  
 

 „Deşi Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini, totuşi, El onorează cu prezenţa 
Sa adunările poporului Său.  El a făgăduit că, atunci când ei se adună ca să-L caute pe El, 
să-şi recunoască păcatele şi să se roage unii pentru alţii, El Se va întâlni cu ei prin Spiritul 
Său.  Însă aceia care se adună ca să I se închine Lui trebuie să dea la o parte orice lucru 



rău.  Dacă nu I se închină în duh şi în adevăr şi în frumusetea sfinţeniei, venirea lor 
laolaltă nu va fi de niciun folos.”  (Prophets and Kings/Profeţi şi regi, pagina 50) 
 

 „De la sfinţenia care era conferită sanctuarului pământesc, creştinii pot învăţa cum 
trebuie să privească ei locul unde Domnul Se întâlneşte cu poporul Său. . . .  Dumnezeu 
Însuşi a stabilit ordinea serviciului Său, înălţându-l mai pe sus de tot ce este de natură 
temporală.  Casa este sanctuarul pentru familie, iar cămăruţa sau dumbrava este locul 
cel mai retras pentru închinare individuală, însă biserica este sanctuarul pentru 
comunitate.  Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul şi modul închinării.  Nimic 
din ce este sacru, nimic din ce aparţine închinării la Dumnezeu nu trebuie tratat cu 
uşurătate sau indiferenţă.  Pentru ca oamenii să-şi poată face lucrarea cea mai bună 
când vestesc laudele lui Dumnezeu, întâlnirile lor trebuie să fie astfel încât să menţină, 
în minţile lor, deosebirea dintre ce este sacru şi ce este obişnuit.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 491) 
 

 „Când închinătorii intră în locul de adunare, trebuie să facă lucrul acesta cu demnitate, 
mergând liniştiţi la locurile lor.  Dacă există o sobă în cameră, nu este potrivit că se 
îngrămădească în jurul ei într-o atitudine neglijentă, nepăsătoare.  Discuţiile obişnuite, 
şoptirile şi râsetele nu trebuie să fie îngăduite în casa de închinare, nici înainte şi nici 
după serviciu.  Pietate înflăcărată, activă trebuie să-i caracterizeze pe închinători.”  
(Ibid., pagina 492)  
 

 „Dacă, atunci când vin în casa de închinare, oamenii au respect adevărat faţă de Domnul 
şi ţin cont de faptul că se află în prezenţa Sa, va fi o elocvenţă dulce în tăcere.  Şoptirile, 
râsetele şi discuţiile, care pot fi nevinovate într-un loc de activitate obişnuită, nu trebuie 
să fie permise în casa unde I se aduce închinare lui Dumnezeu.  Mintea trebuie să fie 
pregătită ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să aibă importanţa 
cuvenită şi să impresioneze inima în mod corespunzător.”  (Ibid.)    
 

 Rugăciunea noastră să fie acum ca a poetului citat în continuare:  
 
„Voia Ta, Doamne, doar voia Ta                                                                                                             
Să se-mplinească în viaţa mea!                                                                                                        
Tu eşti Olarul, eu lutul sunt,                                                                                                                         
Fă dar, din mine, un vas preasfânt!”  Amin!                                                                                                          
 
(Strofa întâi a cântării numărul 361 din Imnuri creştine, ediţia 2006) 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 618: „Sfânt, sublim e locul, Doamne!” 

Cântarea de închidere, 660: „O, cât de plăcut este locul!”   

        



„AU VENIT ŞUVOAIELE . . .” 

 Cuvintele titlu pentru tema aceasta le-am luat din Predica de pe Munte, de la încheierea 
ei.  Predica aceea este redată în capitolele 5-7 din Evanghelia după Matei şi părţi din ea 
apar în Luca 6.  Ceilalţi evanghelişti nu se referă deloc la ea.   
 

 Cred că este cea mai frumoasă, cea mai interesantă, cea mai importantă şi cea mai 
cuprinzătoare din toate milioanele de predici care s-au ţinut vreodată.  Am zis uneori şi 
o zic şi acum că un slujitor al evangheliei ar putea predica toată viaţa lui numai din 
această predică şi încă nu ar termina-o.  Pentru că este inepuizabilă. 
 

 Cine a ţinut Predica de pe Munte?  Domnul Isus Hristos.  Pentru cine?  În primul rând, 
pentru ucenicii Lui de atunci, apoi pentru mulţimea care Îl asculta şi, în fine, pentru 
oamenii tuturor veacurilor de atunci încoace.   
 

 Ce conţine această predică?  Mult, foarte mult.  Începe cu fericirile, apoi îi compară pe 
credincioşi cu sarea şi lumina.  Arată eternitatea legii şi o preamărește, dând ca exemple 
poruncile a şasea, a şaptea, a zecea, a treia; la fiecare dintre ele, arată că este vorba de 
mult mai mult decât se pare la prima citire.  A insistat apoi cu iubirea vrăjmaşilor. 
 

 În continuare, Hristos a avertizat împotriva făţărniciei în milostenii, rugăciune şi post.  A 
pledat în favoarea încrederii în Tatăl ceresc, care are grijă de copiii Săi, de aceea 
îngrijorarea de viitor este nejustificată.  I-a îndemnat pe oameni să strângă pentru 
veşnicie, nu numai pentru viaţa aceasta, punând împărăţia cerurilor pe primul loc în 
preocupările lor. 
 

 A avertizat împotriva judecării aproapelui.  A lansat îndemnuri la rugăciune, cu încredere 
în făgăduinţele divine şi în dispoziţia lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciuni.  A 
formulat regula de aur, care concentrează în câteva cuvinte toate preceptele dreptului 
dumnezeiesc.  A precizat că există numai două căi – una îngustă, pe care umblă puţini şi 
care duce la viaţă veşnică, şi alta lată, pe care merg mulţi, dar care duce la pierzare 
veşnică.   
 

 A continuat cu avertismente împotriva proorocilor mincinoşi şi împotriva harului ieftin, 
care se rezumă la o religie a vorbelor, fără a împlini voia Tatălui din ceruri, iar în această 
privinţă mulţi vor fi surprinşi, dezamăgiţi, disperaţi şi pierduţi în ziua judecăţii. 
 

 Predica de pe Munte se termină cu ilustraţia simplă dar elocventă despre doi 
constructori şi aici va fi centrul de greutate al predicii noastre în cadrul acestui serviciu 
divin. 
 

 Să citim mai întâi textul din 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.’”   
 

 Mântuitorul a arătat cu toată claritatea că doar discuţia dulce despre numele Lui nu va 
asigura nimănui intrarea în împărăţia cerurilor.  El a spus că împlinirea voii Tatălui ceresc 
este ceea ce se cere de la oameni pentru a deveni cetăţeni ai acelei împărăţii.  Cuvântul 
lui Dumnezeu trebuie trăit, trebuie pus în practică, altfel nu va ajuta la nimic, ci va aduce 
osândă.   
 

 Interesant este că aceşti indivizi au fost absolut siguri că vor fi mântuiţi.  Ei pot raporta o 
serie de înfăptuiri miraculoase, precum alungare de demoni, săvârşirea de minuni şi 
practicarea darului profetic.  Acestea sunt nişte lucruri practice şi ei se miră de ce nu 
sunt suficiente.  Ei au spus întotdeauna că faptele nu au importanţă, că numai credinţa 
contează, dar acum ei vin cu nişte fapte extraordinare, cu care să dovedească dreptul lor 
de a moşteni împărăţia cerurilor. 
 

 Răspunsul care li se dă este clar: ei au lucrat fărădelege, afirmaţie care nu necesită vreo 
exegeză specială sau hermeneutică – „fără de lege”, aşa au lucrat ei.  Au fost 
antinomianişti, adversari ai legii lui Dumnezeu.  Ei au gândit şi i-au învăţat şi pe alţii că 
legea lui Dumnezeu este desfiinţată; însă, tocmai din motivul acesta, Hristos nu-i 
cunoaşte, ba chiar afirmă că nu i-a cunoscut niciodată.  Aceasta înseamnă că viaţa lor 
religioasă, cu toate isprăvile ei, desfăşurată în opoziţie cu poruncile lui Dumnezeu, nu 
este acceptată.  Ei sunt pierduţi.   
 

 De fapt, nici nu trebuie să fie surprinşi.  Ei au citit Biblia, au predicat din ea.  Au 
cunoscut-o.  N-au citit ei niciodată textul din Apocalipsa 14,12, că sfinţi sunt cei care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus?  Toţi ceilalţi sunt nesfinţi, nu sfinţi, iar 
împărăţia lui Dumnezeu este rezervată sfinţilor.  Cum au ajuns aceia sfinţi?  Nu prin 
puterea lor, ci, aşa cum arată Pavel, „pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filip 4,13).  
Pe aceşti lepădaţi nu i-au interesat poruncile lui Dumnezeu; au vorbit şi au cântat mult 
despre „credinţa lui Isus”, dar aceasta nu se poate despărţi în niciun caz de „poruncile 
lui Dumnezeu”.  Ele merg mână în mână, sunt ambele feţe ale medaliei creştine.  Sfinţii 
le acceptă pe amândouă şi trăiesc aşa. 
 

 O mare parte a creştinismului se leagănă cu ideea că Domnul este bun şi că El nu cere de 
la ucenicii Săi să respecte legea Celor Zece Porunci, pe care, zic ei, El ar fi pironit-o pe 
cruce.  Sau, sub altă formă, El a împlinit-o, de aceea noi nu trebuie să o mai împlinim, 
pentru că, de fapt nici nu se poate aşa ceva.  E ca şi cum am zice: „Isus a respirat; noi nu 
trebuie să mai respirăm!  El a mâncat; noi nu trebuie să mai mâncăm!”   
 

 Ce zice însă Dumnezeu, ce zice Sfânta Scriptură despre lege, despre durabilitatea ei şi 
despre necesitatea de a o împlini?  Multe şi tot ce trebuie spus.  Iată câteva texte:                          



 
- „Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi legea Ta este adevărul” (Ps 119,142).                           
- „De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale, că le-ai aşezat pentru totdeauna” (Ps 
119,152).                                                                                                                                                          
- „Voi păzi legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie” (Ps 119,44).                                                                                                                        
- „Cât de mult iubesc legea Ta!  Toată ziua mă gândesc la ea” (Ps 119,97).                                                                           
 
- „Aşa că legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună” (Rom 7,12).  
- „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.  Şi poruncile Lui nu sunt 
grele” (1 Ioan 5,3).                                                                                                                                      
- „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” 
(Apoc 14,12).                                                                                                                                                        
- „Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei” 
(Iac 2,12).  
 

 Să revenim la încheierea Predicii de pe Munte.  Arătând valoarea religiei practice, Isus   
S-a referit mai departe la doi oameni, unul care aude cuvintele Sale şi le face, altul care 
le aude şi nu le face.  Prima atitudine se cheamă sinceritate, cealaltă este făţărnicie.  
Auziţi ce a zis Domnul despre cărturari şi farisei: ei „şed pe scaunul lui Moise.  Deci, 
toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să 
nu faceţi.  Căci ei zic, dar nu fac” (Mat 23,2.3).   
 

 A zice şi a face.  E important ca mărturisirea de credinţă să fie transpusă în fapte, să fie 
trăită.  Iată ce zice în această privinţă Spiritul Profetic: „Nimeni nu poate să se bazeze pe 
mărturisirea sa de credinţă ca dovadă că are o relaţie mântuitoare cu Hristos.  Nu 
trebuie doar să zicem ‚eu cred’, ci să practicăm adevărul.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 6, pagina 92) 
 

 Referindu-Se la judecata de apoi, Hristos a spus că oamenii vor fi separaţi în două 
tabere, vor fi puşi unii la dreapta Lui, alţii la stânga, „cum desparte păstorul oile de 
capre” (Mat 25,31-46; citatul este luat din versetul 32).  Cei de la dreapta vor moşteni 
împărăţia lui Dumnezeu, cei de la stânga vor pieri.  Ce determină această diferenţă?  
Ascultaţi ce le va zice Domnul: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri . . .” (versetul 40) 
sau „ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri” (versetul 45).  Care?  Hristos enumeră o 
serie de acţiuni care erau de aşteptat din partea celor ce doresc să fie în veci cu El. 
 

 Există oare o a treia categorie de oameni în contextul acelei mari judecăţi?  Adică unii 
care să nu fie aşezaţi nici la dreapta şi nici la stânga Mântuitorului?  Hristos nu a zis aşa 
ceva.  Iată însă oameni care au făcut multe lucruri mari în numele lui Isus şi care nu sunt 
recunoscuţi ca urmaşi ai Lui.  Dar ei au fost religioşi, au predicat, au scos demoni, au          
. . ., sau cel puţin aşa pretind ei!  Aproape salvat înseamnă totalmente pierdut.  Între cei 
pierduţi vor fi mulţi creştini cu numele, ba chiar indivizi care au entuziasmat, în numele 
lui Isus, gloate de ascultători.  Cine nu este la dreapta trece la stânga.  Mântuitorul a 



spus-o clar: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine 
risipeşte” (Mat 12,30).                                    
 

 „De aceea”, a zis Domnul Isus Hristos, „pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele şi le 
face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.  A dat ploaia, au 
venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, 
pentru că avea temelia zidită pe stâncă” (Mat 7,24.25).  
 

 Un om înţelept caută un loc pentru construcţie.  El caută cu multă seriozitate şi atenţie.  
În sfârşit, îl găseşte.  Este un loc stâncos.  Nu este bun pentru agricultură, nu se poate 
semăna grâu pe el (vezi Matei 13,5.6.20.21).  Dar este bun pentru construirea unei case.  
Acolo se opreşte omul cu judecată.  El cumpără acel teren şi toarnă temelia viitoarei 
case pe stâncă.  Nu e uşor, pentru că stânca e dură şi trebuie nivelată, pregătită cumva 
pentru construcţie.  Se cere muncă, dar merită.   
 

 Luca adaugă unele elemente interesante la această ilustraţie, pentru că Domnul trebuie 
să fi spus mult mai mult decât a scris Matei şi poate că nici amândoi nu au prins totul.  
Iată cum redă Luca povestirea lui Isus: „Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care 
vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.  Se aseamănă cu un om care, când a zidit o 
casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă” (Luca 6,47.48).  Se pare că 
stânca pe care se toarnă temelia şi apoi se construieşte casa nu este chiar la suprafaţă, 
chiar vizibilă.  Gospodarul sapă „înainte” şi sapă „adânc”, până când dă de piatră.  Atunci 
e clar, e simplu, e sigur.  Începe să zidească şi zideşte.  Casa se înalţă, e terminată, omul 
se mută în ea.  E casa lui, nu a construit-o pentru altul: „. . . şi-a zidit casa” (Mat 7,24). 
 

 Ce importanţă are faptul că a zidit temelia pe stâncă?  Mare importanţă, precum vom 
vedea: „A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar 
ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă” (Mat 7,25).  Luca: „A venit o 
vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru 
că era zidită pe stâncă” (Luca 6,48). 
 

 Ploaia, şuvoaiele, revărsare de ape, vânturi – toate aceste intemperii au lovit în casa 
aceea, dar ea nu s-a prăbuşit.  A rezistat.  Singurul secret?  Era zidită pe stâncă.   
 

 Se poate şi altfel şi e mai uşor, mai rapid, mai ieftin.  Cu mai puţină bătaie de cap.  Adică: 
„Însă, orişicine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om 
nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip” (Mat 7,26).  Luca redă astfel: „Dar cine aude şi 
nu face se aseamănă cu un om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie” (Luca 6,49).  
Această altă casă e zidită pe nisip sau pe pământ, fără temelie.  Chiar dacă ar avea 
temelie, dedesubt e pământ, e nisip.  Nu e un mediu solid, rezistent, stabil.   
 

 Ce se întâmplă în acest al doilea caz, când vin şuvoaiele, însoţite de celelalte dezlănţuiri 
furioase ale forţelor naturii?  Matei zice: „. . . ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea i-a fost mare” 



(Mat 7,27).  Luca: „. . . ea s-a prăbuşit îndată şi prăbuşirea acestei case a fost mare” 
(Luca 6,49).  Prin urmare, casa nu a rezistat mult, nu a rezistat deloc, pentru că s-a 
prăbuşit îndată.  Nu o prăbuşire parţială, ci „mare”, adică totală.  S-a ruinat fără 
speranţă de restaurare.  Toată munca şi cheltuiala s-au dus odată cu şuvoaiele.  O 
singură greşeală, dar mare, fatală: a zidit pe nisip, pe pământ, fără temelie sau temelie 
rău aşezată.  Împotriva oricăror reguli arhitectonice sau inginereşti.  Nicio autorizaţie, 
nicio inspecţie, nicio aprobare de a se stabili în ea.  Nicio asigurare împotriva 
calamităţilor.     
 

 Produsul îl caracterizează pe producător: cel care a zidit casa pe stâncă este numit „un 
om cu judecată” (Mat 7,24), celălalt este „un om nechibzuit” (versetul 26).  Epitetele ne 
trimit la parabola celor zece fecioare (Mat 25,1-13); despre ele se spune: „Cinci din ele 
erau nechibzuite şi cinci înţelepte” (versetul 2).  Parabola arată în continuare că 
înţeleptele au luat untdelemn de rezervă în vase, ca să fie acolo, pentru orice 
eventualitate.  O pregătire mai intensă, mai serioasă, temeinică nu strică.  Celelalte au 
fost nepăsătoare – ele s-au limitat la untdelemnul din candele, fie ce o fi, ne asumăm 
riscul.  Lucrare conştiincioasă, credincioasă, şi lucrare superficială.  Rezultatele sunt 
diametral opuse, de la fericire veşnică împreună cu Mirele divin, la pieire veşnică. 
 

 Clădirea credinţei trebuie să fie bine proiectată, aşa cum zicea un credincios în discuţia 
purtată cu cei care încercau să-l determine să vină în Sabat la lucru: „Domnilor, când am 
primit această credinţă, eu mi-am făcut foarte bine socotelile!”  Aşa şi trebuie.  Hristos 
S-a referit la această chestiune astfel: „Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un 
turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l 
sfârşească?  Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi şi toţi cei 
ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el şi să zică: ‚Omul acesta a început să zidească şi   
n-a putut isprăvi!’”  (Luca 14,28-30) 
 

 Se cere, deci, înţelepciune, atât în legătură cu temelia, cât şi în legătură cu restul 
construcţiei.  Totul trebuie bine gândit, totul trebuie bine ales şi folosit.  În studiul nostru 
mai departe, vom discuta mai ales despre temelie.  Hristos pornea de la practica 
zidarilor, pentru a ilustra lucruri spirituale.  Intemperiile care n-au putut ruina casa sau 
care au ruinat-o sunt încercările prin care trec copiii lui Dumnezeu.  Este vorba de 
clădirea credinţei, a vieţii spirituale – aceasta se poate prăbuşi sau nu.  Extrem de 
important este, în primul rând, ca temelia să fie durabilă, adică pusă pe un teren solid, 
neclintit.   
 

 După ce Simon Petru a declarat că Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Mat 
16,16), Mântuitorul a zis: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica 
Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (versetul 18).  Hristos avea de gând să 
zidească ceva – El era Omul cu judecată, care ştia cum să construiască.  Avea de gând să 
zidească biserica Sa, cea mai importantă construcţie înălţată vreodată.  Pe ce?  „Pe 
această piatră”, a zis El.  Care piatră?  Versetul 18 conţine două cuvinte care înseamnă 
„piatră”, dar care sunt diferite din punct de vedere lexical şi gramatical.  Primul cuvânt 



este petros, substantiv de gen masculin, referindu-se la o piatră instabilă, şi a fost aplicat 
la Simon Petru, la ucenic.  Celălalt cuvânt este petra, substantiv de gen feminin, 
referindu-se la o piatră enormă, solidă, stabilă, stâncă, şi termenul a fost aplicat la 
Hristos. 
 

 Unii consideră că Hristos Şi-a clădit biserica pe Petru, dar această aplicaţie nesocoteşte 
textul şi realitatea istorică.  Numai un om nechibzuit ar fi zidit pe Petru, pe un păcătos, 
aceea ar fi fost chiar o clădire cu temelia pe nisip, pe pământ, ba chiar fără temelie, 
pentru că o temelie pusă pe nisip este netemelie.  „Petru nu a fost stânca pe care a fost 
întemeiată biserica.  Porţile locuinţei morţilor l-au biruit când el L-a tăgăduit pe Domnul 
său cu blesteme şi înjurături.  Biserica a fost zidită pe Unul pe care porţile locuinţei 
morţilor nu L-au putut birui.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 413)   
 

 Ne ajută Sfânta Scriptură să descoperim Stânca pe care trebuie zidit?  Interesant este că, 
în acest context, temelia se confundă cu Stânca pe care este pusă.  Primim explicaţii 
clare şi suficiente în textele următoare:                                                                                                                                                               
 
- „El este Stânca, lucrările Lui sunt desăvârşite” (Deut 32,4).                                                                                                                                    
- „. . . 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).   
- „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie, decât cea care a fost pusă, şi care este Isus 
Hristos” (1 Cor 3,11).                                                                                                                                                                                                              
 

 Hristos era, aşa cum am arătat, „Omul cu judecată” – El a clădit biserica pe Stânca 
Veacurilor, pe Sine!  Slavă Lui!  Consecinţele?  Şuvoaiele şi alte calamităţi au lovit în 
casă, dar n-au putut-o clinti, „porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”, diavolul nu o va 
clătina. 
 

 „În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor fiinţelor inteligente cereşti, în prezenţa oştirii 
nevăzute a iadului, Hristos a pus temelia bisericii Sale pe Stânca cea vie.  Stânca aceea 
este El Însuşi, – propriul Său trup, frânt şi rănit pentru noi.  Porţile locuinţei morţilor nu 
vor birui biserica zidită pe această fundaţie.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 413)   
 

 „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.”  (Ibid.)  
 

 „Marile principii ale legii, care au chiar natura lui Dumnezeu, sunt întruchipate în 
cuvintele lui Hristos de pe munte.  Oricine clădeşte pe ele clădeşte pe Hristos, Stânca 
Veacurilor.  Primind cuvântul, noi Îl primim pe Hristos.  Şi numai cei ce primesc astfel 
cuvintele Sale clădesc pe El.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, paginile 148-149)  



 

 „Asemenea constructorilor acestor case pe stâncă, a zis Isus, este cel ce primeşte 
cuvintele pe care vi le-am spus Eu şi face din ele temelia caracterului şi vieţii sale.  Cu 
secole mai înainte, profetul Isaia scrisese, ‚Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în 
veac’ (Isa 40,8); şi Petru, la mult timp după ce a fost prezentată Predica de pe Munte, 
citând aceste cuvinte din Isaia, a adăugat, ‚Acesta este Cuvântul, care v-a fost 
propovăduit prin evanghelie’ (1 Pet 1,25).  Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru 
statornic pe care lumea noastră îl cunoaşte.  El este temelia sigură.  ‚Cerul şi pământul 
vor trece’, a zis Isus, ‚dar cuvintele Mele nu vor trece’ (Mat 24,35).”  (Ibid., pagina 148) 
 

 „Astfel, Hristos a expus principiile împărăţiei Sale şi a arătat că ele sunt marea regulă a 
vieţii.  Pentru a imprima lecţia, El adaugă o ilustraţie.  Nu este destul, zice El, ca voi să 
auziţi cuvintele Mele.  Prin ascultare, trebuie să le faceţi temelia caracterului vostru.  
Firea personală este nisip mişcător.  Dacă zidiţi pe teorii şi invenţii omeneşti, casa 
voastră va cădea.  Prin vânturile ispitei, furtunile încercării, ea va fi năruită.  Însă aceste 
principii pe care le-am dat Eu vor dura.  Primiţi-Mă pe Mine; clădiţi pe cuvintele Mele.”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 314)   
 

 „Voi, care vă bazaţi speranţa pe firea voastră, zidiţi pe nisip.  Însă nu e încă prea târziu ca 
să scăpaţi de ruina apropiată.  Înainte de a izbucni furtuna, alergaţi la temelia cea sigură.  
‚Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul 
unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă’ (Isa 
28,16).”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 152)         
 

 Nu numai temelia este importantă, ci şi ce se zideşte pe ea.  Aşa a zis apostolul Pavel: 
„Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, 
trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se 
va descoperi în foc.  Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” (1 Cor 3,12.13).  Nu 
toate aceste substanţe sunt materiale de construcţie, dar Pavel le-a amintit pentru că 
este vorba nu de o clădire fizică, ci de una spirituală, iar criteriul urmărit este valoarea.  
Verificarea este făcută, în cele din urmă, prin foc – prin focul încercărilor finale.  
 

 Va rezista oare clădirea credinţei noastre în faţa tuturor acestor încercări?  Pentru 
aceasta, să clădim pe Stânca Veacurilor, pe nebiruitul nostru Domn Isus Hristos!  Amin!                                                                                                                                        

* * * * 

Cântarea de deschidere, 136: „Noi avem un Domn în ceruri” 

Cântarea de închidere, 68: „Clădim pe o Stâncă de mult preţ!”           

 

 



„. . . ŞI N-AU ŞTIUT NIMIC . . .” 

 Cei care se îndoiesc de realitatea intervenţiei viitoare a lui Dumnezeu pentru a pune 
capăt stricăciunii şi răutăţii societăţii omeneşti ar trebui să citească următoarele texte, 
bineînţeles dacă socotesc Sfânta Scriptură o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu:                    
 
- „Înainte de toate, să ştiţi că, în zilele din urmă, vor veni batjocoritori plin de batjocuri, 
care vor trăi după poftele lor şi vor zice: ‚Unde este făgăduinţa venirii Lui?  Căci, de când 
au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!’  Căci înadins 
se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos, prin cuvântul lui Dumnezeu, 
din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.  Iar 
cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din 
ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi” (2 Pet 3,3-7).  Lumea de atunci a 
pierit înecată de apă.  Focul de pieire a oamenilor nelegiuiţi.                                                                          
 
- „. . . dacă n-a cruţat El lumea veche, ci l-a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al 
neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi; 
dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să 
slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire şi dacă l-a scăpat pe neprihănitul Lot, 
care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi . . .” (2 Pet 2,5-7).  N-a 
cruţat lumea veche.  A osândit la pieire şi a prefăcut în cenuşă Sodoma şi Gomora.                            
 
- „. . . 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                 
. . .” (1 Petru 3,20).  Au fost scăpate prin apă numai opt suflete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
- „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la 
desfrânare şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa 
unui foc veşnic” (Iuda 7).  Sodoma, Gomora şi celelalte cetăţi din câmpie au suferit 
pedeapsa unui foc veşnic. 
 

 Aşa au scris slujitorii lui Dumnezeu, Petru şi Iuda.  Ei au amintit catastrofele pe care 
antediluvienii şi locuitorii cetăţilor nelegiuite le-au cauzat, ducând la pieirea lor, primii 
prin apă, ceilalţi prin foc.  Biblia spune că lumea nelegiuită actuală va pieri prin foc, aşa 
cum lumea veche a pierit prin apă.  Imposibil?  Nu în lumina cunoştinţelor actuale de 
fizică şi chimie!   
 

 Înainte însă ca aceşti urmaşi ai Mântuitorului să scrie aceste pasaje, atrăgând atenţia 
lumii înapoi şi înainte, ce a fost şi ce va veni, El Însuşi, Hristos, prezicând evenimentele 
finale, S-a referit la tragediile trecute.  Iată ce a zis El:                                                                                               
 
- „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.  
În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se 
măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit 



potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului” (Mat 24,37-39).  A 
venit potopul şi i-a luat pe toţi.                                                                                                                                                                             
 
- „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, 
beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit 
potopul şi i-a prăpădit pe toţi” (Luca 17,26.27).  A venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.                   
 
- „Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, 
cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc 
şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.  Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul 
omului” (Luca 17,28-30).  A plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. 
 

 Poveşti?  Nicidecum.  Cercetările dovedesc istoricitatea acelor două evenimente – 
potopul şi distrugerea cetăţilor din Câmpia Iordanului, unde se află acum Marea Moartă.  
Două ploi nimicitoare: una de apă şi alta de foc, cea de a doua fiind „pildă”, adică 
exemplu (Iuda 7) cu privire la focul final care va curăţi pământul de păcat şi de păcătoşi. 
 

 Să descompunem cele trei pasaje din evanghelii în părţile lor componente, care ne 
furnizează informaţiile necesare pentru a şti ce s-a întâmplat atunci şi de ce: 

(01) Matei 24,37-39:                                                                                                                                                    

- se va întâmpla ca în zilele lui Noe;                                                                                                          
- mâncau şi beau, se însurau şi se măritau;                                                                                                      
- până în ziua când a intrat Noe în corabie;                                                                                                   
- şi n-au ştiut nimic;                                                                                                                                                 
- până când a venit potopul;                                                                                                                     
- şi i-a luat pe toţi;                                                                                                                                                
- aşa va fi şi la venirea Fiului omului.                                                                                                                                                                     

(02) Luca 17,26.27:                                                                                                                                                   

- ce s-a întâmplat în zilele lui Noe;                                                                                                             
- se va întâmpla la fel;                                                                                                                                 
- şi în zilele Fiului omului;                                                                                                                              
- mâncau, beau, se însurau şi se măritau;                                                                                                       
- până în ziua când a intrat Noe în corabie;                                                                                                 
- şi a venit potopul;                                                                                                                                      
- şi i-a prăpădit pe toţi.                                                                                                                                                

(03) Luca 17,28-30:                                                                                                                                              

- ce s-a întâmplat în zilele lui Lot;                                                                                                             
- se va întâmpla aidoma;                                                                                                                                
- mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;                                                                                
- în ziua când a ieşit Lot din Sodoma;                                                                                                                  



- a plouat foc şi pucioasă din cer;                                                                                                                  
- şi i-a pierdut pe toţi;                                                                                                                                        
- tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.   
 

 Aici sunt amintite trei feluri de zile:                                                                                                       
 
(01) zilele lui Noe (până în anul 1656 de la creaţiune, anul potopului);                                               
(02) zilele lui Lot (circa secolul al 22-lea de la creaţiune);                                                                                                                             
(03) zilele Fiului omului (circa 4300 de ani de la potop).   
 

 Mântuitorul face nişte comparaţii, primele două serii fiind nişte tipuri ale zilelor din 
urmă, adică zilele Fiului omului.  Starea lumii dinainte de potop şi din cetăţile nimicite 
prin foc este descrisă în mod clar în cartea Geneza.  Textele din Noul Testament prezic 
că aşa va fi şi în zilele dinaintea arătării în slavă a Domnului nostru Isus Hristos.   
 

 Referindu-Se la timpurile acelea străvechi, Mântuitorul a făcut nişte descrieri.  Ne 
aşteptam să numească nişte fapte grave comise de acele generaţii, anume că furau, 
minţeau, ucideau, aprindeau case, erau afară din cale de stricaţi, imorali în cele mai 
urâcioase şi mai violente forme, toate întocmirile gândurilor din inima lor fiind 
îndreptate în fiecare zi numai către rău.  Aşa citim în Geneza 6,5-7.11-13; 13,13; 
18,20.21; 19,4-11. 
 

 Dar nu!  Hristos a amintit activităţi obişnuite, pe care le practică şi copiii lui Dumnezeu în 
mod normal.  Acestea erau:                                                                                                                           
 
mâncau, beau         se însurau, se măritau       cumpărau, vindeau       sădeau, zideau        
 

 Să desluşim acum puţin aceste activităţi, primele prezentate perechi:                                                                                                                                         
 
- mâncau şi beau = alimentaţie;                                                                                                                  
- se însurau şi se măritau = căsătorie;                                                                                                                               
- cumpărau şi vindeau = comerţ;                                                                                                                      
- sădeau = agricultură;                                                                                                                              
- zideau = construcţii.    
 

 Acum să le organizăm puţin:                                                                                                                                     
 
(01) alimentaţie;                                                                                                                                                                                                                                                                         
(02) agricultură;                                                                                                                                        
(03) construcţii;                                                                                                                                           
(04) comerţ;  
(05) căsătorie.        
 



 Acestea par lucruri absolut normale, oamenii erau activi.  Ne putem întreba:                                                          
 
- Să nu mai mâncăm, să nu mai bem?                                                                                                       
- Să nu mai cultivăm niciun fel de plante?                                                                                                
- Să nu mai construim case?                                                                                                                         
- Să nu mai cumpărăm, să nu mai vindem? 
- Să nu ne mai căsătorim?                                                                                                                         
 

 Ce e rău în toate acestea?  Să încercăm acum a înţelege limbajul şi mesajul Domnului 
Isus Hristos, scrutând câteva posibilităţi:  

(01) Aceste acţiuni erau efectuate într-o formă rea:                                                                                           

- Alimentaţia: dacă era în conflict cu instrucţiunile date de Dumnezeu, mâncând animale 
necurate sau chiar mâncând oameni.                                                                                                                               

- Agricultura: dacă era practicată cu seminţe sau răsaduri furate, pe terenuri dobândite 
în mod fraudulos, sau dacă interveneau în genetica plantelor.                                                                                  

- Construcţiile: dacă erau făcute cu muncă neplătită sau cu materiale furate.                                                      

- Comerţul: dacă vindeau lucruri furate, înşelau la cântar sau storceau preţuri exagerate.   

- Căsătoria: dacă era practicată într-o formă scandaloasă, un bărbat luând femeia altuia 
sau căsătorindu-se în cadrul aceluiaşi gen.                                                                                                      

  (02) Gândindu-se în exclusivitate la aceste lucruri, 

astfel încât deveneau patimi, idoli, fără nicio atenţie dată Creatorului tuturor lucrurilor şi 
fiind total nepăsători faţă de realităţile spirituale.  

(03) Neaşteptându-se la nimic neobişnuit,  

adică oamenii îşi vedeau de activităţile lor curente, bune şi rele, chiar foarte rele, viaţa 
îşi urma cursul ei obişnuit, când, deodată, pe neaşteptate, a avut loc catastrofa. 

 Eram acasă, scriam sau făceam altceva, când m-a sunat soţia de la serviciu şi m-a 
întrebat: „Ai auzit ce s-a întâmplat?”  „Nu.  Ce s-a întâmplat?”  „Nişte avioane au fost 
deturnate şi au lovit centrul mondial de comerţ din New York.”  Am rămas perplex, aşa 
cum toată ţara a rămas când a aflat de acele tragedii, în ziua de 11 septembrie 2001.  Şi, 
de atunci, viaţa în Statele Unite şi în toată lumea s-a schimbat foarte mult.   
 

 Apostolul Petru, care fusese foarte aproape de Hristos când prezicerile cu privire la 
sfârşitul lumii au fost rostite, scria introducerea la ultima sa epistolă astfel: „Prea 
iubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu.  În amândouă, caut să vă trezesc 
mintea sănătoasă, prin înştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite 
mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată 



prin apostolii voştri.  Înainte de toate, să ştiţi că, în zilele din urmă, vor veni batjocoritori 
plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice: ‚Unde este făgăduinţa venirii 
Lui?  Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul 
zidirii!’”  (2 Pet 3,1-4).  Toate rămân aşa! 
 

 Mântuitorul nu a avut de gând să descrie stricăciunea lumii dinainte de potop sau din 
cetăţile situate în Câmpia Iordanului, deşi putea să o facă şi ar fi oferit amănunte pe care 
nici Moise nu le-a ştiut.  Dar nu acesta a fost scopul Lui, când a comparat acele două 
serii de „zile” cu zilele dinaintea arătării Sale în glorie.  În centrul expunerii Sale era 
elementul surpriză.  Iată cum îl interceptează şi apostolul Pavel: „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” (1 Tes 5,2.3). 
 

 Iată cum se referă Spiritul Profetic la această încheiere surprinzătoare a istoriei lumii:                                                                            
 
„Cei drepţi şi cei răi vor trăi încă pe pământ în starea lor muritoare – oamenii vor sădi şi 
vor zidi, vor mânca şi vor bea, toţi inconştienţi de faptul că decizia finală, irevocabilă, a 
fost pronunţată în sanctuarul de sus.  Înainte de potop, după ce Noe a intrat în corabie, 
Dumnezeu l-a încuiat pe el înăuntru şi i-a încuiat pe cei nelegiuiţi afară; însă, timp de 
şapte zile, oamenii, neştiind că pierzarea lor a fost stabilită, şi-au continuat viaţa 
nepăsătoare şi iubitoare de plăceri şi au ridiculizat avertismentele privitoare la apropiata 
judecată.  ‚Aşa’, zice Mântuitorul, ‚ va fi şi venirea Fiului omului’ (Mat 24,39).”  (The 
Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 491) 
 
„Pe tăcute, neobservată ca hoţul de la miezul nopţii, va veni ora decisivă care marchează 
fixarea destinului fiecărui om, retragerea definitivă a ofertei de milă pentru oamenii 
vinovaţi.  ‚Vegheaţi dar . . . ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind’ 
(Marcu 13,35.36).  Primejdioasă este situaţia acelora care, obosind de veghere, se întorc 
la atracţiile lumii.  În timp ce omul de afaceri e absorbit de goana după câştig, în timp ce 
iubitorul de plăceri umblă după satisfacţie, în timp ce fiica modei îşi aranjează 
podoabele – poate că în ora aceea Judecătorul întregului pământ va rosti sentinţa: ‚Ai 
fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor’ (Dan 5,27).”  (Ibid.)    
 

 Domnul a spus, în Matei 24,39, că antediluvienii „n-au ştiut nimic”, atunci când a venit 
potopul şi i-a luat pe toţi.  Cum a fost posibil să nu ştie nimic?  Timp de 120 de ani, Noe   
i-a avertizat că va veni un potop nimicitor şi i-a chemat la pocăinţă.  Reacţia lor?  Îşi 
băteau joc de cuvintele acelui „propovăduitor al neprihănirii” (2 Pet 2,5).  Pentru ei, ele 
nu însemnau nimic, totul era o născocire absurdă a unui bătrân fanatic.  Nu au vrut să 
ştie nimic, iar când a venit potopul au fost surprinşi ca şi când nimeni nu le-ar fi spus 
niciodată nimic despre el. 
 

 Apostolul Pavel i-a asigurat pe ascultătorii săi din Atena că „Dumnezeu nu ţine seama de 
vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 



pocăiască” (Fapte 17,30).  La fel şi Petru: „Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut 
aşa, ca şi mai marii voştri” (Fapte 3,17).  Nu aşa a zis Dumnezeu despre antediluvieni.  
Timp de peste un secol, ei au fost în permanenţă avertizaţi.  În cazul lor, Pavel ar întreba, 
ca despre iudei: „Dar eu întreb: ‚N-au auzit ei?’  Ba da, căci ‚glasul lor a răsunat prin tot 
pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii’” (Rom 10,18).  Contemporanii 
lui Noe au ignorat chemările la pocăinţă ale omului lui Dumnezeu.  Cuvintele lui le intrau 
pe o ureche şi le ieşeau pe cealaltă, astfel că, în ziua dezastrului, s-au pomenit că nu ştiu 
nimic.    
 

 Mântuitorul a subliniat de multe ori caracterul surpriză al revenirii Sale.  Iată câteva 
texte care îl afirmă:                                                                                                                                        
 
- „Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine” (Apoc 
3,3).                                                                                                                                                                                     
 
- „Iată, Eu vin ca un hoţ.  Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble 
gol şi să i se vadă ruşinea!”  (Apoc 16,15)                                                                                                              
 
- „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ.  În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, 
trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 
Pet 3,10).   
  

 Nu e nimic secret în aceste manifestări, ele sunt cosmice şi înspăimântătoare, dar 
momentul producerii lor este necunoscut, neaşteptat: „În timp ce omul de afaceri e 
absorbit de goana după câştig, în timp ce iubitorul de plăceri umblă după satisfacţie, în 
timp ce fiica modei îşi aranjează podoabele”, a zis Inspiraţia.  Toţi îşi văd de drum şi de 
treburi, de interese şi de plăceri, de răutăţi şi de păcate, ca şi când lumea aceasta ar 
dura în veci şi va fi întotdeauna neschimbată, „toate rămân aşa cum erau de la începutul 
zidirii!”, în cuvintele citate de apostolul Petru.                                                                   
 

 „Biblia declară că, în zilele din urmă, oamenii vor fi absorbiţi în îndeletniciri lumeşti, în 
plăceri şi goană după bani.  Ei vor fi orbi faţă de realităţile eterne.  Hristos zice, ‚Cum au 
fost zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului omului.’  . . .  Aşa este astăzi.  Oamenii 
aleargă în căutare de câştig şi plăcere egoistă, ca şi cum nu ar exista un Dumnezeu, un 
cer, o viaţă viitoare.  În zilele lui Noe, avertizarea cu privire la potop a fost trimisă pentru 
a-i zgudui pe oameni din răutatea lor şi a-i chema la pocăinţă.  Tot astfel, solia revenirii 
apropiate a lui Hristos este destinată să-i trezească pe oameni din obsesia lor faţă de 
lucrurile lumeşti.  Intenţia este ca ei să fie treziţi la un simţ al realităţilor eterne, pentru 
ca să dea ascultare invitaţiei la masa Domnului.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 228)     
 

 Şi, totuşi, credincioşii nu vor fi surprinşi de revenirea Domnului.  E adevărat că data 
acelui măreţ eveniment nu se cunoaşte (vezi Matei 24,36), însă apostolul Pavel zice: 
„Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ” (1 



Tes 5,4).  Deci, ca un hoţ sau nu ca un hoţ?  Prin surprindere sau nu?  „Prăpădenie 
neaşteptată” sau nu?  Nu trebuie făcută confuzie între credincioşi şi necredincioşi.  
Oamenii nepocăiţi îşi vor continua umblarea ca şi când nimic nu se va schimba vreodată, 
ba chiar acum îi ridiculizează pe cei care vorbesc despre un „sfârşit al lumii”.  Dar 
credincioşii au altă atitudine. 
 

 Care?  De aşteptare activă.  Şi ei zidesc şi ei se căsătoresc etc.  Dar ei ştiu că va exista o 
încheiere a istoriei pământului, a istoriei păcatului.  Ei se pregătesc pentru o lume mai 
bună.  Îşi îndeplinesc datoriile curente, trăiesc cu picioarele pe pământ şi fac totul ca să 
fie o binecuvântare pentru alţii.  Însă ei privesc şi în sus: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, 
nu la cele de pe pământ” (Col 3,2).  Adică nu exclusiv şi nu în primul rând la cele de pe 
pământ.  Prioritatea aceasta vitală a cerut-o şi Hristos în Predica de pe Munte: „Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra” (Mat 6,33). 
 

 Iată, în încheiere, alte cuvinte ale Scripturii, cu privire la atitudinea sănătoasă a copiilor 
lui Dumnezeu faţă de prezent şi faţă de viitor:                                                                                          
 
- „De aceea şi voi, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Mat 
24,44).                                                                                                                                                                    
 
- „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21,28).                                                          
 
- „În ziua aceea, vor zice: ‚Iată, Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere 
că ne va mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim şi să ne 
bucurăm de mântuirea Lui!’”  (Isa 25,9)  
 

 Facă Domnul ca toţi cei prezenţi să fie călăuziţi de astfel de gânduri, sentimente, idealuri 
şi aşteptări şi să ne întâlnim în curând cu Domnul în văzduh!  Amin!                                                                                                                                    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 593: „Din Paradis”  

Cântarea de închidere, 491: „Noi aşteptăm, o, scump Isus”            

 

 

            

 

 



„VOI SUNTEŢI SAREA PĂMÂNTULUI” 

 Evanghelistul Matei ne-a redat în întregime Predica de pe Munte, dacă este chiar tot ce 
a zis Mântuitorul atunci.  Luca a scris unele extrase din ea în capitolul 6 al evangheliei 
sale, dar textul înregistrat de Matei e mult mai amplu.  La începutul capitolului 5, el zice: 
„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte şi, după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au 
apropiat de El.  Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel . . .”; şi aşa a prezentat El 
monumentala predică arhicunoscută.   
 

 „Să-i înveţe”; pe cine?  Ni s-a spus că Isus „a văzut noroadele”, dar şi că „ucenicii Lui s-au 
apropiat de El”.  Deci, cui a adresat El Predica de pe Munte?  Eu aş zice că auditoriul Său 
era triplu:                                                                                       
 
- noroadele, care se numărau cu miile, ca de obicei;                                                                             
- ucenicii Săi de atunci;                                                                                                                                                   
- toţi locuitorii pământului, de atunci încoace.     
 

 Totuşi, Hristos acorda o atenţie deosebită ucenicilor Săi; pe ei îi instruia pentru lucrarea 
lor şi dorea ca ei să înveţe cât se poate de bine tainele şi principiile împărăţiei cerurilor, 
pentru ca să-i poată ajuta şi pe alţii în viitor.  Înţelegem această prioritate din Evanghelia 
lui Luca: „Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis . . .” şi urmează 30 de 
versete ale Predicii de pe Munte, în versiunea celui de al treilea evanghelist.   
 

 În privinţa aceasta, Spiritul Profetic afirmă: „Rareori i-a adunat Hristos pe ucenicii Săi 
singuri pentru a primi cuvintele Sale.  El nu Şi-a ales ca auditoriu numai pe aceia care 
cunoşteau calea vieţii.  Lucrarea Sa era să atingă mulţimile care se aflau în ignoranţă şi 
eroare.  El a prezentat lecţiile Sale cu privire la adevăr acolo unde acestea puteau ajunge 
la minţile întunecate.  El Însuşi era Adevărul, stând cu coapsele încinse şi mâinile 
întotdeauna întinse pentru a binecuvânta şi, prin cuvinte de avertizare, apel şi 
încurajare, căuta să-i ridice pe toţi cei ce veneau la El.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 298) 
 

 Deci, oricine venea la El avea privilegiul să înveţe marile adevăruri ale mântuirii.  Dar să 
fim atenţi şi la următorul paragraf: „Locul ucenicilor era întotdeauna lângă Isus.  
Oamenii Îl îmbulzeau încontinuu, totuşi, ucenicii au înţeles că ei nu trebuie să fie împinşi 
la o parte din prezenţa Lui.  Ei şedeau chiar alături de El, ca să nu piardă un cuvânt din 
instruirea Lui.  Ei erau ascultători atenţi, dornici să înţeleagă adevărurile pe care ei aveau 
să le facă cunoscute tuturor ţărilor şi tuturor veacurilor.”  (Ibid., pagina 299) 
 

 Predica a început cu cuvântul „ferice”, în limba greacă makarioi; acest termen a fost 
bine tradus în româneşte, chiar dacă în limba engleză a fost redat sub forma 
„binecuvântaţi”.  Au urmat fericirile, care se găsesc în versetele 3-12; fericirile sunt 9 la 
număr, pentru că termenul „ferice” este folosit de 9 ori, dar pot fi considerate şi 8, 
pentru că în versetele 10-12 apare aceeaşi idee, aceea a persecuţiilor. 



 

 Despre aceste fericiri sau binecuvântări, sora White a scris: „De-a lungul tuturor 
timpurilor, cuvintele pe care Hristos le-a rostit de pe Muntele Fericirilor îşi vor păstra 
puterea.  Fiecare propoziţie este un giuvaier din tezaurul adevărului.  Principiile 
enunţate în acest discurs sunt pentru toate veacurile şi pentru toate clasele de oameni.  
Cu energie divină, Hristos a exprimat credinţa şi nădejdea Sa, pe măsură ce a indicat 
clasă după clasă ca binecuvântată pentru că şi-au format caractere neprihănite.  Trăind 
viaţa Dătătorului de viaţă, prin credinţă în El, orice om poate atinge standardul înălţat 
prin cuvintele Sale.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pagina viii)   
 

 Imediat după fericirea privitoare la persecuţie, Hristos a zis: „Voi sunteţi sarea 
pământului.  Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a 
săra?  Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare 
de oameni” (Mat 5,13).  Doar un verset despre sarea pământului, dar acest verset este 
foarte bogat în idei, aşa cum vom descoperi mai departe în cursul acestei predici. 
 

 De observat este că există o legătură între prigoanele pe care le îndură copiii lui 
Dumnezeu şi destinarea ca ei să fie sarea pământului.  Această legătură este identificată 
în Spiritul Profetic: „‚Voi sunteţi sarea pământului’, a zis Isus.  Nu vă retrageţi din lume 
ca să scăpaţi de persecuţie.  Trebuie să rămâneţi între oameni, pentru ca aroma iubirii 
divine să poată fi o sare care să ferească lumea de stricăciune.  Inimile care răspund la 
influenţa Duhului Sfânt sunt canalele prin care curge binecuvântarea lui Dumnezeu.  
Dacă aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu ar fi înlăturaţi de pe pământ şi Duhul Său ar fi 
retras dintre oameni, această lume ar fi abandonată pustiirii şi distrugerii, rodul 
stăpânirii lui Satana.  Deşi cei nelegiuiţi nu ştiu lucrul acesta, ei datorează până şi 
binecuvântările acestei vieţi prezenţei în lume a poporului lui Dumnezeu, pe care ei îl 
dispreţuiesc şi îl asupresc.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 306)  
 

 „Voi sunteţi sarea pământului”, a zis Hristos, parabolă în care pământul reprezintă 
omenirea, iar sarea este un simbol pentru copiii sau slujitorii lui Dumnezeu.  Omenirea 
trebuie să beneficieze spiritual prin activitatea servilor Domnului.  Isus nu S-a folosit de 
nişte delicatese pentru a ilustra funcţia misionară a credincioşilor în această lume, ci a 
folosit termenul „sare”.  Ce este sarea?  Este un condiment de mare valoare alimentară, 
dar nu numai atât.  Este o substanţă chimică existentă în pământ şi în mările planetei 
noastre, extrem de răspândită şi extrem de folositoare în multe privinţe.   
 

 Vom analiza acum zece aspecte ale asemănării dintre proprietăţile şi funcţiile sării, pe de 
o parte, şi misiunea pe pământ a copiilor lui Dumnezeu, pe de altă parte. 
 
(01) Sarea este un semn al legământului, preînchipuind puterea ocrotitoare a lui 
Dumnezeu.  Totul cu sare şi nimic fără ea.  Aşa i-a instruit Dumnezeu pe copiii lui Israel: 
„Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare; să nu laşi să lipsească niciodată de 



pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău; la 
toate darurile tale de mâncare să aduci sare” (Lev 2,13).   
 
„În serviciul ritual, sare era adăugată la orice jertfă.  Aceasta, ca şi oferirea tămâii, 
însemna că numai neprihănirea lui Hristos putea face serviciul acceptabil înaintea lui 
Dumnezeu.  Referindu-Se la această practică, Isus a zis: ‚Orice jertfă să fie presărată cu 
sare.’  ‚Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.’  Toţi cei ce vor să se 
prezinte ‚ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu’ (Rom 12,1) trebuie să primească 
sarea mântuitoare, neprihănirea Mântuitorului nostru.  Atunci ei devin ‚sarea 
pământului’, împiedicând răul între oameni, aşa cum sarea fereşte de stricăciune (Mat 
5,13).  Însă, dacă sarea şi-a pierdut gustul, dacă există doar o mărturisire de evlavie, fără 
iubirea lui Hristos, nu există nicio putere pentru bine.  Viaţa nu poate exercita nicio 
influenţă salvatoare asupra lumii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
439)     
 
În legătură cu textul din Marcu 9,50, unde Isus zice „să aveţi sare în voi înşivă”, se 
comentează astfel: „Dacă ucenicii aveau ‚sarea legământului’ (Lev 2,13), aceasta i-ar fi 
ferit de tendinţele nefericite care au condus la discuţia cu privire la cine este cel mai 
mare în împărăţia cerurilor.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 636)         
 
(02) Sarea păstrează alimentele, deci, fereşte de alterare.  Credincioşii trebuie să 
păstreze adevărurile lui Dumnezeu şi bunele moravuri în mijlocul oamenilor.  Ei trebuie 
să aibă calităţile mântuitoare care vor feri lumea de o totală decădere morală.  „Sarea 
este preţuită pentru proprietăţile ei de conservare; şi, când Dumnezeu îi numeşte pe 
copiii Lui sare, El vrea să-i înveţe că scopul Său, când îi face supuşi ai harului Său, este ca 
ei să poată deveni agenţi pentru mântuirea altora.”  (Thoughts from the Mount of 
Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 35)  
 
„Ideea de bază din cadrul comparării cetăţenilor împărăţiei cu sarea este calitatea ei de 
conservant.  Înainte de timpul refrigerării şi al altor metode moderne de păstrare a 
alimentelor, sarea şi mirodeniile erau folosite pe larg pentru conservare.  În Palestina 
antică, sarea era folosită aproape în exclusivitate pentru acest scop şi pentru 
condimentare (vezi Iov 6,6).  Într-un mod asemănător, creştinul, devenind un agent 
pentru mântuirea altora prin răspândirea evangheliei, exercită în lume o influenţă de 
păstrare şi purificare.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 329)     
 
(03) Sarea dă gust alimentelor.  Unele produse alimentare aproape că nu se pot mânca 
sau chiar devin insuportabile, dacă nu se adaugă sare la ele.  Gustul sării reprezintă 
puterea de viaţă a creştinului, iubirea lui Isus în inimă.  Prezenţa credincioşilor trebuie să 
dea vieţii gust, sens, atracţie, voioşie, seninătate, voie bună, dar şi siguranţă.  Vă amintiţi 
că, dacă ar fi existat zece oameni buni, oameni ai lui Dumnezeu, în Sodoma, catastrofa 



pieirii prin foc ar fi fost evitată?  (Vezi Geneza 18,32).  Prezenţa copiilor lui Dumnezeu în 
societatea omenească este o binecuvântare şi trebuie să fie aşa întotdeauna.   
„Dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra?  Atunci nu 
mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni” (Mat 
5,13).  „Sarea este bună, dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da 
înapoi gustul acesta?  Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci 
este aruncată afară” (Luca 14,34.35).  „Sarea este bună, dar dacă sarea îşi pierde 
puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta?”  (Marcu 9,50)                                          
 
Reţineţi din textele acestea elementele următoare: sarea este bună, gustul sării, puterea 
ei de a săra.  Dacă aceste proprietăţi se pierd, sarea nu mai foloseşte la nimic.   Dar de ce 
„nici pentru gunoi”?  Amintiţi-vă că îngrăşămintele pentru ogoare se mai numesc şi 
gunoi.  Sarea este materie primă pentru producerea de îngrăşăminte agricole, dar nici în 
acest scop nu se mai poate folosi când îşi pierde proprietăţile de bază.    
 
„În Palestina, sarea era adunată din bălţile situate de-a lungul litoralului sau din lacurile 
interioare.  Instalaţiile primitive pentru colectarea ei aveau ca rezultat prezenţa multor 
impurităţi.  În contact cu solul sau expusă la ploaie sau soare, sarea extrem de solubilă 
era ea însăşi dusă de apă, lăsând numai impurităţile insipide.”  (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 329)  
 
Cum poate sarea să-şi piardă gustul?  Pe mai multe căi:                                                                   
 
(01) Printr-un proces chimic de descompunere sau de combinare, sarea nemaifiind sare.  
(02) Prin contaminare; dacă, de exemplu, ar cădea petrol peste ea, ar fi inutilizabilă.               
(03) Prin nefolosire, gustul ei este pierdut pentru alimentul respectiv prin absenţă.                 
 
„Dar dacă creştinii sunt aşa doar cu numele, ei sunt ca sarea care şi-a pierdut gustul.  Ei 
nu au nicio influenţă spre bine în lume.  Reprezentându-L greşit pe Dumnezeu, ei sunt 
mai răi decât necredincioşii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 306) 
 
(04) Ca să dea gust şi să conserve, sarea trebuie să pătrundă alimentul; dacă se află 
numai într-un colţ al vasului, oricât ar fi de multă, nu poate avea niciun efect.  „Sarea 
trebuie să fie amestecată cu substanţa la care este adăugată; trebuie să pătrundă şi să 
îmbibe pentru a conserva.  Tot aşa, prin legătură personală şi asociere, oamenii pot fi 
atinşi de puterea mântuitoare a evangheliei.  Ei nu sunt mântuiţi cu grămada, ci ca 
indivizi.  Influenţa personală este o putere.  Trebuie să venim aproape de aceia cărora 
vrem să le fim de folos.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pagina 36) 
 
Deci, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să vină în legătură cu oamenii, să trăiască în 
mijlocul lor, nu să se izoleze, pentru a putea a fi, într-adevăr, „sarea pământului”.  Aşa 
citim despre Domnul nostru Isus Hristos: „Numai metoda lui Hristos va da succes 
adevărat în ajungerea la oameni.  Mântuitorul Se amesteca între oameni ca unul care le 



dorea binele.  El arăta simpatia Sa pentru ei, lucra pentru nevoile lor şi le câştiga 
încrederea.  Apoi îi invita, ‚Veniţi după Mine.’”  (The Ministry of Healing/Lucrarea de 
vindecare, pagina 143)  
 
Această apropiere de oameni este atât de importantă, încât chiar primejdiile ajung să fie 
ignorate: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor” (Mat 10,16).  Nu numai 
mediile ideale trebuie să fie evanghelizate, ci şi cele care implică riscuri; studiaţi viaţa 
apostolului Pavel şi experienţele sale, uneori înfiorătoare: „În osteneli şi mai mult, în 
temniţe şi mai mult, în lovituri, fără număr; de multe ori, în primejdii de moarte.  De 
cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu 
nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o 
noapte şi o zi am fost în adâncul mării.  Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, 
în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în 
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe 
mare, în primejdii între fraţii mincinoşi” (2 Cor 11,23-36).  Primejdii şi primejdii, dar 
prezent peste tot, o minunată sare a pământului – apostolul Pavel!   
 
(05) Sarea este necesară în funcţiile organismului.  Cuvântul „sare” vine de la latinescul 
salus, care înseamnă sănătate.  De obicei, se atrage atenţia asupra pericolelor pe care le 
prezintă excesul de sare în alimentaţie, dar mai puţin se vorbeşte despre caracterul 
dăunător al insuficienţei acestui produs în organism.  Sarea este necesară în funcţiile 
organismului uman, formând aproape 2-3 din substanţele sărate ale sângelui, şi ajută 
bicarbonatului de sodiu să-şi păstreze echilibrul alcalin în sânge.  De asemenea, sarea 
existentă în sânge ajută produselor digestiei să străbată ţesuturile stomacului şi ale 
intestinului.  Ea este un element important în metabolism şi în hidratarea corpului.  
Deci, sângele şi ţesuturile noastre nu se pot lipsi cu totul de sare.  Analiza sudoarei este 
un bun test cu privire la fibroza cistică.                                              
 
Consumată astfel încât să existe o concentraţie optimă în corp, sarea contribuie la 
menţinerea sănătăţii.  Excesul de sare duce la tulburări grave, prin îngrămădirea de apă 
în ţesuturi.  Insuficienţa de sare produce tulburări de rinichi şi digestie.  Misiunea 
copiilor lui Dumnezeu este o necesitate pentru lume; fără intervenţia harului lui 
Dumnezeu vestit prin credincioşi, oamenilor le-ar lipsi viaţa aducătoare de fericire.  
Excesul este vătămător şi în lucrurile spirituale, conducând la extremism, la fanatism.  
Insuficienţa, este, de asemenea, păgubitoare, pentru că neglijarea adevărurilor biblice 
duce la libertinaj, la spirit lumesc, la necredinţă şi pieire.  Credinciosul adevărat şi sincer 
este echilibrat.   
 
(06) Compoziţia sării de bucătărie ne învaţă ceva.  Ea este, de fapt, clorură de sodiu 
(NaCl) – în care natriul sau sodiul este un metal foarte important şi activ, iar clorul, o 
puternică otravă.  Ne putem imagina de aici lucrarea Duhului Sfânt asupra vieţii umane, 
natriul activ şi valoros.  Clorul cel otrăvitor este omul păcătos, luat în starea lui naturală.  
Numai prin combinaţie de natriu şi clor se obţine substanţa cea atât de necesară – sarea 



de bucătărie.  La fel, numai fiind plin şi condus de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu poate 
credinciosul să devină o fiinţă de valoare şi poate fi de folos altora. 
 
(07) Sarea are proprietăţi vindecătoare.  Apele care conţin anumite săruri sunt folosite 
pentru tratarea reumatismului.  Asemenea tratamente se fac la Marea Moartă, care are 
cea mai mare concentraţie de săruri pe planeta noastră; există şi în România staţiuni 
pentru astfel de tratamente.  Nu numai atât, dar aerul salinelor, fiind neospitalier pentru 
microorganisme, este un mijloc de tratament pentru astm.  Sarea a fost numită „primul 
antibiotic”.   
 
Ne aducem aminte de o intervenţie salutară a proorocului Elisei în viaţa locuitorilor 
Ierihonului: „Oamenii din cetate i-au zis lui Elisei: ‚Iată, aşezarea cetăţii este bună, după 
cum vede domnul meu, dar apele sunt rele şi ţara este stearpă.’  El a zis: ‚Aduceţi-mi un 
blid nou şi puneţi sare în el.’  Şi i-au adus.  Apoi s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat sare 
în el şi a zis: ‚Aşa vorbeşte Domnul: ‚Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici 
moarte, nici sterpiciune.’  Şi apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul 
pe care-l rostise Domnul” (2 Împ 2,19-22).                                                                                       
 
Frumos, nu?  Un blid nou cu sare în el.  Să zicem că blidul este omul lui Dumnezeu; fiind 
nou este născut din nou, iar sarea din el reprezintă puterea vindecătoare a prezenţei 
Domnului Isus Hristos în inima sa.  Credinciosul devine astfel un balsam vindecător 
pentru durerile şi necazurile oamenilor.  Noi trebuie să alinăm suferinţele, dezamăgirile 
şi descurajările oamenilor, să nu trecem nepăsători pe lângă nicio durere omenească.   
 
(08) Sarea opreşte o hemoragie.  Cum facem, în modul cel mai primitiv, atunci când ne 
tăiem şi sângerăm?  Punem puţină sare pe rană.  Sângele se coagulează, se opreşte 
curgerea de sânge.  „Ferice de cei împăciuitori!”  a zis Hristos.  Noi trebuie să fim 
exponenţi ai păcii divine, gata oricând a renunţa la ambiţii şi chiar la păreri, dacă acestea 
produc discordii şi lupte.  Hristos a vindecat urechea lui Malhu: „Lăsaţi-i!  Până aici!”  
(Luca 22,50.51).  Nu ne plac vărsările de sânge, dar nici aspectele aparent mărunte ale 
conflictelor omeneşti.  Nu ne plac certurile, luptele între fraţi.  Să facem totul pentru a 
asigura un spirit bun în mijlocul bisericii şi al locului unde trăim. 
 
(09) Sarea topeşte gheaţa.  În zilele de iarnă, după ploaie şi îngheţ sau ninsoare şi ger, se 
pune sare pe liniile de tramvai, mai ales la locul macazurilor.  Sarea topeşte gheaţa.  
Creştinul consacrat şi voios risipeşte răceala dintre oameni, fie ea în biserică sau în orice 
alt loc; prezenţa lui este motiv de înseninare, de bucurie.  Au zis fiii lui Het despre 
Avraam: „Ascultă-ne, domnule!  Tu eşti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul 
nostru” (Gen 23,6).                                                                                                                                                                  
 
Sau îl vreţi pe Iosif?  Iată-l: „Paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului, care erau închişi 
în temniţă, au visat într-o noapte amândoi câte un vis şi anume fiecare câte un vis, care 
putea să capete o tălmăcire deosebită.  Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei 
şi i-a văzut trişti.  Atunci, i-a întrebat pe dregătorii lui faraon, care erau cu el în temniţa 



stăpânului său, şi le-a zis: ‚Pentru ce aveţi o faţă aşa de posomorâtă azi?’”  (Gen 40,5-7).  
Sau Pavel pe corabie, în timpul furtunii cumplite: „Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie 
bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri şi nu va fi altă pierdere, decât a corabiei” 
(Fapte 27,22). 
 
(10) Valorificarea industrială a sării.  Sarea este un produs natural, obţinut din 
zăcăminte masive sau din apă de mare prin desalinizare.  Este, în general, destul de 
ieftină, depinzând de procesul de prelucrare şi de ţara unde se vinde, dacă este produs 
autohton sau importat.  Oricum, ieftin.  Prin exportare, o ţară nu obţine venituri uriaşe.  
Dacă însă sarea este prelucrată în combinate chimice, poate da substanţe şi materiale 
care să coste mult mai mult decât produsul brut.  Se socotea cândva în România că, din 
sare de 100 de lei, s-ar putea obţine fibre sintetice în valoare de circa 13.000 de lei.  Era 
pe la sfârşitul anilor 1960.  Prin urmare, un spor al profitului de 130 de ori!  Aşadar, 
sarea este o comoară, nu numai prin ce este ea, ci, mai ales, prin ce poate deveni.   
 
Copiii lui Dumnezeu, răspândiţi pretutindeni pe pământ, sunt sarea pământului, sunt 
cea mai preţioasă comoară spre care se îndreaptă toată atenţia şi grija Lui iubitoare.  
Biserica Sa este pe pământ o astfel de comoară: „Uneori, s-ar părea că Domnul a uitat 
primejdiile bisericii Sale şi vătămarea produsă ei de către vrăjmaşii ei.  Dar Dumnezeu nu 
a uitat.  Nimic în această lume nu este atât de scump pentru inima lui Dumnezeu ca 
biserica Sa.”  (Prophets and Kings/Profeţi şi regi, pagina 590)  
 
„Hristos îl cheamă pe orice bărbat şi pe orice femeie să ia armura neprihănirii Sale şi să 
înceapă să lucreze.  ‚Eu sunt la dreapta ta ca să te ajut’, declară El.  Spune-I lui 
Dumnezeu toate încercările şi încurcăturile tale.  El nu-ţi va trăda niciodată încrederea.  
Nu există nimic atât de preţios pentru Hristos ca posesia pe care El a cumpărat-o, 
biserica Sa, lucrătorii care se duc să răspândească seminţele adevărului. . . .  Gândeşte-te 
la Isus.  El este în locul Său sfânt, nu într-o stare de singurătate, ci având în jurul Lui de 
zece mii de ori zece mii de îngeri cereşti, care aşteaptă să împlinească porunca Sa.  Şi El 
le cere să meargă şi să lucreze pentru sfântul cel mai slab care îşi pune încrederea în 
Dumnezeu.  Situaţi într-o poziţie înaltă sau umilă, bogaţi sau săraci, tuturor li se asigură 
acelaşi ajutor.”  (Southern Watchman/Străjerul sudic din 7 noiembrie 1905, citat în 
Christian Service/Servicii creştine, pagina 261)                                                                                           
 

 Iată o explicaţie dată textului din Luca 14,34: „Sarea este bună . . .; aici, gustul de ‚sare’ 
reprezintă spiritul de consacrare.  Ucenicia fără acest spirit de consacrare, declară Isus, 
nu are niciun sens.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 812) 
 

 Hristos nu a formulat o ipoteză: s-ar putea ca voi să fiţi sarea pământului!  Sau o 
posibilitate: voi aţi putea deveni sarea pământului!  El a vorbit cu siguranţă şi la timpul 
prezent: voi sunteţi sarea pământului!  Suntem cu adevărat?  Prin puterea Lui, da, fără 
îndoială, aşa cum a zis apostolul Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filip 



4,13).  Iar dacă nu am fost până acum, putem fi acum şi de acum înainte întotdeauna.  
Să-I mulţumim în veci pentru rolul acesta minunat!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 2: „Plecaţi-vă lui Dumnezeu”                                                                               

Cântarea de închidere, 526: „Luminezi tu, oare?” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PILDA SEMĂNĂTORULUI 

 Dacă facem abstracţie de comparaţiile şi metaforele folosite în Predica de pe Munte din 
Evanghelia după Matei şi de scurta comparaţie din Luca 5,36, care începe cu cuvintele 
„le-a spus şi o pildă”, atunci cea dintâi parabolă rostită de Mântuitorul este cea a 
semănătorului.  Această parabolă este prima în toate evangheliile sinoptice.  Este şi cea 
mai cunoscută, din care se predică foarte mult.  În cartea Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, parabola semănătorului este, de asemenea, cea dintâi de 
care se ocupă profetesa.      
 

 Matei o prezintă în capitolul 13,3-9 şi explicaţia apare în versetele 18-23; Marcu în 
capitolul 4,3-9, cu explicaţia în versetele 14-20; Luca în capitolul 8,5-8, cu explicaţia în 
versetele 11-15; Ioan nu a scris nimic despre această pildă.   
 

 Să urmărim modul cum este prezentată ea în Evanghelia după Matei, capitolul 13:                                             
 
- versetele 1-2: introducere făcută de evanghelist, înainte ca Isus să vorbească;                                                                                                          
- versetele 3-9: prezentarea de către Isus a pildei semănătorului;                                                                                                                                                                     
- versetele 10-17: justificarea de către El a vorbirii în pilde;                                                                                                                                                                                          
- versetele 18-23: tâlcuirea dată de Domnul pildei semănătorului. 
 

 În fiecare evanghelie, schema este următoarea: prezentarea, justificarea, explicarea.  Să 
urmărim mai întâi prezentarea de către Isus a acestei pilde şi să facem o comparaţie 
între textele paralele, privind solurile, semănarea seminţei şi rezultatele:                                                                                                                                                                                       
 
(01) Lângă drum:                                                                                                                                                                  
- Matei/Marcu: „o parte din sămânţă a căzut lângă drum şi au venit păsările şi au     
mâncat-o”;                                                                                                                                                       
- Luca: „o parte din sămânţă a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare şi au mâncat-o 
păsările cerului”.                                                    
 
(02) Pe stâncă:                                                                                                                                             
- Matei: „o altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit 
îndată”, însă, „când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat”;                                                                                                                                                           
- Marcu: „o altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ, a răsărit 
îndată”, însă, „când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat”;                                                                                                                                                          
- Luca: „o altă parte a căzut pe stâncă şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea 
umezeală”.                                                                                                          
 
(03) Între spini:                                                                                                                                             
- Matei: „o altă parte a căzut între spini”, care „au crescut şi au înecat-o”;                                                                                                
- Marcu: „o altă parte a căzut între spini”, care „au crescut, au înecat-o şi n-a dat roadă”;                                                                         
- Luca: „o altă parte a căzut în mijlocul spinilor”, care „au crescut împreună cu ea şi au 
înecat-o”.                   



 
(04) În pământ bun:                                                                                                                                      
- Matei: „o altă parte a căzut în pământ bun şi a dat roadă – un grăunte a dat 100, altul 
60 şi altul 30”;                                                                                                                                                                  
- Marcu: „o altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care se înălţa şi creştea, şi a 
adus, una 30, alta 60 şi alta 100”;                                                                                                                
- Luca: „o altă parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a făcut rod însutit”. 
 

 Tâlcuirea pildei semănătorului – cine a făcut-o?  Chiar Isus, care a formulat-o.  Iată 
această tâlcuire comparată prin prisma celor trei evanghelii sinoptice:                                                                                                                                                           
 
(01) Lângă drum:                                                                                                                                          
- Matei: „aude Cuvântul privitor la împărăţie şi nu-l înţelege, vine Cel Rău şi răpeşte ce a 
fost semănat în inima lui”;                                                                                                                                                               
- Marcu: „după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei”;                                                                    
- Luca: „aud, apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să 
fie mântuiţi”.   
 
„Sămânţa semănată lângă drum reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, când cade în inima 
unui ascultător neatent. . . .  Oamenii aud Cuvântul, dar nu-l înţeleg.  Ei nu înţeleg că se 
aplică la ei.  Nu-şi dau seama de nevoia sau de primejdia lor.  Ei nu percep iubirea lui 
Hristos şi neglijează solia harului Său, ca pe ceva care nu-i priveşte.  Aşa cum păsările 
sunt gata să apuce sămânţa de lângă drum, tot aşa Satana este gata să apuce seminţele 
adevărului divin din suflet.  El se teme ca nu cumva Cuvântul lui Dumnezeu să-i 
trezească pe cei nepăsători şi să aibă efect asupra inimilor împietrite.”  (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 44)  
 
(02) Pe stâncă:                                                                                                                                               
- Matei: „aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine 
până la o vreme şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă 
îndată de el”;                                                                                                                                                                               
- Marcu: „aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până 
la o vreme şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă 
îndată de el”;                                                                                                                                                                   
- Luca: „aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, 
iar când vine ispita, cad”.          
 
„Sămânţa semănată în loc pietros găseşte doar puţin strat de sol.  Planta încolţeşte 
repede, însă rădăcina nu poate pătrunde piatra ca să găsească hrana pentru menţinerea 
creşterii ei şi piere în curând.  Mulţi din cei ce fac o mărturisire religioasă sunt ascultători 
de tipul terenului pietros.  Ca şi piatra aflându-se la baza stratului de pământ, egoismul 
inimii fireşti este la baza solului dorinţelor şi aspiraţiilor lor bune.  Iubirea de sine nu este 
biruită.  Ei nu au văzut caracterul extrem de păcătos al păcatului şi inima nu a fost 
smerită printr-un simţământ al vinovăţiei ei.  Cei din această clasă pot fi uşor convinşi şi 



par a fi convertiţi veritabili, însă ei au doar o religie superficială.”  (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 46) 

(03) Între spini:                                                                                                                                              
- Matei: „aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor 
îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor”;                                                                                              
- Marcu: „aud Cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele 
altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor”;                                                                   
- Luca: „după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, 
bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere”.                                

„Sămânţa evangheliei cade adesea între spini şi buruieni dăunătoare şi, dacă nu este o 
transformare morală în inima omenească, dacă obiceiurile şi practicile vechi ale vieţii 
păcătoase de până atunci nu sunt părăsite, dacă atributele lui Satana nu sunt eliminate 
din suflet, recolta de grâu va fi înăbuşită.  Spinii vor ajunge să fie recolta şi vor ucide 
grâul.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 50)  

(04) În pământ bun:                                                                                                                                  
- Matei: „aude cuvântul şi-l înţelege, el aduce roadă, un grăunte dă 100, altul 60, altul 
30”;                                                                                                                                                                       
- Marcu: „aud Cuvântul, îl primesc şi fac roadă, unul 30, altul 60 şi altul 100”;                                                                                      
- Luca: „după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac roadă în 
răbdare”.   

Niciun teren din natură nu este perfect, pentru că a fost blestemat după căderea în 
păcat, după crima comisă de Cain şi la potop.  Nici terenul inimilor noastre nu este 
perfect.  Propriu-zis, în stare naturală, nu ar rodi deloc, pentru că este teren stâncos, dar 
Dumnezeu are o soluţie, El Îşi propune o lucrare şi ne dă o făgăduinţă: „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). Atunci, terenul este complet 
schimbat, nu-l mai afectează cele trei blesteme căzute asupra pământului, ci rodeşte ca 
Edenul; aşa de frumos se exprimă Luca: „Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt 
aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac roadă în 
răbdare” (Luca 8,15).  „Îl ţin într-o inimă bună şi curată” – exact, este inima pe care 
Dumnezeu o transplantează în noi după ce înlătură inima de piatră, care nu ar rodi.   
    

 „Inima ,bună şi curată’, despre care vorbeşte parabola, nu este o inimă fără păcat, 
pentru că evanghelia trebuie să fie predicată celor pierduţi.  Hristos a zis, ‚N-am venit  
să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.’  El are o inimă cinstită, care 
se supune convingerii Duhului Sfânt.  El îşi mărturiseşte vina şi îşi simte nevoia de milă şi 
iubire de la Dumnezeu.  El are o dorinţă sinceră de a cunoaşte adevărul, pentru a putea 
asculta de el.  Inima bună este o inimă care crede, una care are credinţă în Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Fără credinţă este cu neputinţă a primi Cuvântul. . . .  Ascultătorii 
pământului bun, după ce au auzit Cuvântul, îl păstrează.  Satana, cu toţi agenţii săi răi, 



nu este în stare să-l răpească.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
paginile 58-59)     
 

 Cine este semănătorul?  În primul rând, Isus: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul 
omului” (Mat 13,37). „‚Semănătorul seamănă Cuvântul’.  El a venit să semene asupra 
lumii adevărul.  Întotdeauna de la căderea omului, Satana a semănat seminţele rătăcirii.  
Printr-o minciună a obţinut el prima dată control asupra oamenilor şi el lucrează încă în 
felul acesta pentru a răsturna împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi a-i aduce pe oameni 
sub puterea sa.  Un semănător dintr-o lume superioară, Hristos, a venit ca să semene 
seminţele adevărului.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 
37-38) 
 

 Este vorba, de asemenea, de omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, ca să facă 
lucrarea lui Dumnezeu.  Semănătorul omenesc este la dispoziţia lui Dumnezeu; dincolo 
şi mai presus de el este Semănătorul divin, absolut.  Poate şi Satana să fie un 
semănător?  De sămânţă rea, de neghină, da: „Vrăjmaşul care a semănat-o este 
diavolul” (Mat 13,39).   
 

 Ce este sămânţa?  Răspunsul este dat în Luca 8,11: „Sămânţa este Cuvântul lui 
Dumnezeu.”  Astfel, în parabola semănătorului, aşa cum apare ea în cele trei evanghelii 
sinoptice, este vorba nu de agricultură, ci de răspândirea evangheliei veşnice.   
 

 „Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa.  Fiecare sămânţă are în sine un principiu de 
germinare.  În ea este cuprinsă viaţa plantei.  Tot aşa, există viaţă în Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Hristos zice, ‚cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt Duh şi viaţă.’  ‚Cine 
ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică.’  În fiecare poruncă 
şi în fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu este puterea, chiar viaţa de la 
Dumnezeu, prin care porunca poate fi împlinită şi făgăduinţa realizată.  Acela care, prin 
credinţă, primeşte Cuvântul primeşte chiar viaţa şi caracterul lui Dumnezeu.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 38)  
 

 „De la sămânţa naturală aruncată în pământ, Hristos doreşte să conducă minţile noastre 
la sămânţa evangheliei, a cărei semănare are ca rezultat aducerea omului înapoi la 
credincioşie faţă de Dumnezeu.  Acela care a dat parabola micuţei seminţe este 
Suveranul cerului şi aceleaşi legi care guvernează semănatul pământesc guvernează 
semănatul seminţelor adevărului.”  (Ibid., pagina 33)  
 

 Ce sunt solurile?  Oamenii, auzitorii Cuvântului rostit de semănător.  Fiecare tip de sol 
reprezintă un tip de ascultători ai Cuvântului, însă, într-un fel, şi în acelaşi om se pot găsi 
trăsături ale unor soluri diferite.   
 

 Care din cele patru terenuri aduce roadă?  Se va spune, cu siguranţă: pământul bun.  Dar 
continui să întreb: şi mai care?  Vom vedea:                                                                                       



 
- sămânţa căzută lângă drum: nu rodeşte deloc;                                                                                 
- sămânţa căzută în loc stâncos: nu rodeşte deloc;                                                                                
- sămânţa căzută între spini (Luca): aduce rod, dar acesta nu ajunge la coacere;                           
- sămânţa căzută în pământ bun: rodeşte 100, 60, 30 (Matei); 30, 60, 100 (Marcu); 
însutit (Luca).   
 

 Condiţiile cerute pentru ca sămânţa să aducă rod sunt următoarele:                                                  
 
- calitatea solului, un pământ bun;                                                                                                                                    
- calitatea seminţei, să fie sămânţă bună (Mat 13,27);                                                                                                            
- calitatea condiţiilor atmosferice – umezeală, soare;                                                                            
- calitatea agricultorului – să se priceapă la selecţionarea seminţelor, la semănarea lor şi 
la recoltare.   
 

 Care ar fi primejdiile provocate de spectrul insuccesului?  Mai multe, dar să le reţinem 
pe următoarele patru:                                                                                                                                       
 
- renunţarea la lucrare, de teamă că nu vor fi obţinute rezultate bune;                                                                       
- încercarea de a selecţiona mediul de semănare, pentru a evita orice înfrângeri;                        
- descurajarea, atunci când nu toate eforturile sunt încununate cu succes;                                    
- semănarea neglijentă şi nepăsătoare, ştiind că şi aşa unele încercări sunt zadarnice. 
 

 Este adevărat că solul poate fi schimbat – se vorbeşte despre îmbunătăţiri funciare; în 
parabolă, solurile sunt prezentate aşa cum există, fără nicio intervenţie umană.  S-ar 
pune întrebarea: de ce să nu semeni numai în pământ bun?  De ce şi în alte tipuri de sol?  
În natură, condiţiile pot fi cercetate şi îmbunătăţite, dar în lucrarea de evanghelizare, 
trebuie ţinut cont de sfatul Scripturii: „Dimineaţa, seamănă-ţi sămânţa şi până seara nu 
lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea sau dacă 
amândouă sunt deopotrivă de bune” (Ecl 11,6).  Rolul semănătorului este să semene; de 
rezultate se va îngriji Dumnezeu.  Când este însă clar că e vorba de o stâncă, fără un 
strat de pământ care să o acopere, atunci acel loc e bun de construit, nu de semănat.  
Există şi situaţii când aruncarea seminţei ar fi inutilă, aşa cum a zis Isus: „Să nu daţi 
câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu 
cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă” (Mat 7,6). 
 

 Prima pildă a Domnului a rămas o parabolă-model, neîntrecută în simplitate şi bogăţie 
de învăţături.  Ea ne învaţă că, deşi nu toate eforturile evanghelistice sunt încununate de 
succes (că sunt şi pierderi şi nu puţine!), succesul nu este cu desăvârşire imposibil.  Zicea 
Solomon: „Atuncă-ţi pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi iarăşi” (Ecl 11,1).   
 

 E bine să ţinem seama de faptul că lucrarea de răspândire a adevărului mântuitor este a 
lui Dumnezeu şi nu a oamenilor, de aceea trebuie efectuată în permanentă legătură cu 
El prin rugăciune, pentru sfat şi călăuzire.  De asemenea, trebuie ştiut că Duhul Sfânt 



este Cel ce lucrează asupra inimilor oamenilor şi că, fără El, totul ar fi numai drum 
bătătorit sau teren stâncos.  Împlinirea cu conştiinciozitate şi cu bucurie a datoriei este 
suficientă – restul Îi aparţine Celui ce ne-a trimis.  A Lui să fie slava în veci de veci!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 71: „Veste bună-avem de sus”  

Cântarea de închidere, 438: „Seamănă sămânţa!”             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PILDA ROBULUI NEMILOSTIV 

 Stimaţi ascultători, în ora aceasta ne vom ocupa de una din cele mai interesante pilde 
ale Domnului Isus Hristos.  Am zis: „Una din cele mai interesante.”  E foarte greu de 
făcut astfel de aprecieri, pentru că toate pildele rostite de Mântuitorul sunt interesante 
şi pline de o înţelepciune niciodată egalată până atunci sau de atunci.  Totuşi, veţi vedea 
din desfăşurarea acestei predici de ce am zis aşa.   
 

 Care erau motivele pentru care Domnul nostru Isus Hristos vorbea în pilde?  Să cităm 
câteva texte:                                                                                                                                                    
 
- „Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: ‚De ce le vorbeşti în pilde?’  Isus le-a răspuns: 
‚Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost 
dat. . . .  De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că 
aud, nu aud, nici nu înţeleg.  Şi, cu privire la ei, se împlineşte proorocia lui Isaia, care 
zice: ‚Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi 
vedea.  Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, 
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la 
Dumnezeu şi să-i vindec’” (Mat 13,10.11.13-15).                                                                                                            
 
- „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc fără pildă, ca 
să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: ‚Voi vorbi în pilde, voi spune 
lucruri ascunse de la facerea lumii’” (Mat 13,34.35).                                                                                      
 
- „Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L 
priceapă.  Nu le vorbea deloc fără pildă; dar, când era singur la o parte, lămurea 
ucenicilor Săi toate lucrurile” (Marcu 4,33.34).                                                                                                          
 
- După ce Isus a spus pilda vierilor, se raportează că „preoţii cei mai de seamă şi 
cărturarii căutau să pună mâna pe El, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod.  
Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor” (Luca 20,19).  „Atunci, fariseii   
s-au dus şi s-au sfătuit cum să-L prindă pe Isus cu vorba” (Mat 22,15).  „Au început să-L 
pândească pe Isus şi au trimis nişte iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniţi, ca 
să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului” (Luca 
20,20).       
 

 Să desluşim şi să reţinem din aceste pasaje de ce folosea Mântuitorul pilde sau 
parabole:                                                                                                                                                    
 
(01) Îndărătnicia oamenilor faţă de soliile lui Dumnezeu îi făcea, treptat, incapabili de a 
le mai înţelege.  Ca urmare, Cuvântul lui Dumnezeu le era dat în pilde.  Numai cei sinceri 
puteau ajunge să beneficieze de acele învăţături, iar pildele înlesneau înţelegerea lor.                                                                                               
 



(02) Era profetizat că El va vorbi aşa, descifrând taine ale lucrărilor lui Dumnezeu pentru 
cei dornici a le cunoaşte cu adevărat în vederea binelui lor spiritual.                                                                                                                                               
 
(03) În mod paradoxal, dacă pentru unii pildele erau dificultăţi în înţelegerea 
adevărurilor divine, pentru alţii erau tocmai căi de acces către ele, totul în funcţie de 
atitudinea ascultătorilor faţă de Isus şi faţă de cuvintele Sale.                                                                                               
 
(04) Pildele Îl protejeau pe Învăţătorul divin de cursele răutăcioase ale adversarilor Săi, 
fariseii, cărturarii şi alţii.     
 

 În afară de aceste raţiuni ale vorbirii în pilde, să ne gândim şi la faptul că învăţăturile 
abstracte ale adevărului dumnezeiesc deveneau descifrabile pe calea aceasta.  Pildele se 
imprimau mai bine în memorie şi învăţăturile respective ofereau material de cugetare 
pentru multă vreme.  De asemenea, fiind culese din viaţa de toate zilele, ele le dădeau 
ascultătorilor posibilitatea să şi le amintească ori de câte ori se întâlneau cu realităţile 
concrete menţionate în pilde. 
 

 După ce Mântuitorul a arătat, în Matei 18,15-18, cum să se procedeze cu membrii 
bisericii care păcătuiesc împotriva fraţilor lor de credinţă, Petru a pus o întrebare: 
„Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu, când va păcătui împotriva mea?  Până la 
şapte ori?”  (Versetul 21).  Putem fi siguri că Petru nu s-a referit la Andrei, fratele său de 
sânge, ci vorbea despre orice individ. 
 

 Ca întotdeauna, şi pe atunci dispoziţia de iertare era limitată, oamenii considerând că nu 
pot merge prea departe.  Zice Spiritul Profetic: „Rabinii limitau exercitarea iertării la trei 
greşeli.  Petru, punând în aplicare, aşa cum presupunea el, învăţătura lui Hristos, s-a 
gândit să o extindă la şapte, numărul care arată perfecţiunea.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 243).  Şi noi gândim, de obicei, ca rabinii sau cel 
puţin aşa este mentalitatea populară: „Domnule, îl ierţi o dată, îl ierţi de două ori, îl ierţi 
de trei ori.  Dar până când?” 
 

 Răspunsul Domnului la întrebarea lui Petru a fost neaşteptat: „Eu nu-ţi zic până la şapte 
ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte” (Mat 18,22).  Aceasta era iertarea lui 
Dumnezeu: după toate rătăcirile, de secole şi secole, ale copiilor lui Israel, Dumnezeu  
le-a mai dat o perioadă de probă, de şaptezeci de ori câte şapte ani (vezi Daniel 9,24).   
 

 În conversaţia dintre Isus şi Petru, nu s-a discutat calitatea, ci numai cantitatea – nu 
gravitatea greşelilor, ci numărul lor: de câte ori.  A vrut Hristos doar să prelungească 
matematica rabinilor, sărind de la 3, şi pe a lui Petru, de la 7, tocmai la 490 de ori?  Să 
vedem.  În Luca 17,3.4, Hristos a zis: „Luaţi seama la voi înşivă!  Dacă fratele tău 
păcătuieşte împotriva ta, mustră-l!  Şi, dacă-i pare rău, iartă-l!  Şi, chiar dacă păcătuieşte 
împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice, ‚îmi pare 
rău!’, să-l ierţi.”   
 



 Prin urmare, nici 490 nu este o limită.  Dacă fratele greşeşte de şapte ori pe zi şi o face 
timp de 50 de ani, în anii aceia sunt peste 18.000 de zile; înmulţind cu 7, se ajunge la 
peste 126.000 de ori!  Iertaţi.  Cine le mai ţine minte?  Ce a vrut Domnul Isus să spună în 
ambele texte, a fost: „Iertaţi la infinit.  Nu vă opriţi niciodată din iertat.”  Iarăşi să privim 
la exemplul lui Dumnezeu, aşa cum a scris profetul: „Să se lase cel rău de calea lui şi 
omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de 
el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isa 55,7).  Dumnezeu nu oboseşte 
iertând.  Mă iartă pe mine întotdeauna, iartă alte miliarde de oameni.  Trilioane şi 
trilioane de iertări!   
 

 Iar dacă 490 ar fi un punct terminus, ce să facă omul după ce l-a iertat pe cineva de 
atâtea ori?  Să nu mai ierte?  Să lovească?  Să ucidă?  Ce fel de creştinism ar fi acela?  
Apoi se ridică problema contabilităţii: cine ar reuşi să păstreze o evidenţă a tuturor 
jignirilor şi atacurilor de orice fel şi pentru ce?  Viaţa ar fi ocupată numai cu această 
verificare obositoare şi otrăvitoare de suflet.  Religia lui Hristos ne cere să folosim 
memoria în sfera lucrurilor bune, în timp ce diavolul este foarte preocupat să ne aducă 
aminte de tot felul de rele, să păstrăm necaz pe aproapele nostru, cum zicea cândva un 
pastor într-o predică: „Îţi aduci aminte că acum douăzeci de ani te-ai uitat urât la tata?”    
 

 Cred că aici se aplică şi regula de aur din Predica de pe Munte: „Tot ce voiţi să vă facă 
vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Proorocii” (Mat 
7,12).  Doreşti să fii iertat?  Îţi place să fii iertat?  Iartă!  E atât de simplu!   
 

 După răspunsul dat lui Petru, Mântuitorul a rostit o parabolă, de care ne vom ocupa în 
continuare.  Aceasta fixează în mod grafic şi plastic şi în permanenţă învăţătura biblică 
despre iertare, în toate dimensiunile şi aspectele ei. 
 

 Secţiunea I, versetele 23-25: „De aceea, împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, 
care a vrut să se socotească cu robii săi.  A început să facă socoteala şi i l-au adus pe 
unul, care îi datora zece mii de galbeni.  Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a 
poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea şi să se plătească 
datoria.”  Aceasta a fost revizia financiară, făcută în birou, matematic, birocratic, strict la 
subiect. 
 

 Secţiunea II, versetele 26-27: „Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: 
‚Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot.’  Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se 
milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.”  Fantastică experienţă! 
 

 Secţiunea III, versetele 28-30: „Robul acela, când a ieşit afară, l-a întâlnit pe unul din 
tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei.  A pus mâna pe el şi-l strângea de 
gât, zicând: ‚Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.’  Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi 
zicea: ‚Mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti.’  Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în 
temniţă, până va plăti datoria.”  Cum putea el să facă aşa ceva?  Autorităţile romane 



exercitau jurisdicţie în ţara lui Israel; era destul de arătat o chitanţă de sumă nerestituită 
şi restanţierul era luat în primire.  
 

 Secţiunea IV, versetul 31: „Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat 
foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.”  Nimic rău în 
această raportare; ar fi fost o crimă păstrarea tăcerii, când un rău atât de mare era 
comis.  
 

 Secţiunea V, versetele 32-34: „Atunci, stăpânul l-a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: 
‚Rob viclean!  Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.  Oare nu se cădea să ai şi 
tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’  Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat 
pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora.”  Putea să o păţească aşa de prima 
dată, dar mila împăratului l-a scutit de suferinţă şi i-a oferit libertate deplină, fără povara 
datoriei enorme pe care o contractase.  Acum urma să fie nu sclav, ci torturat!    
 

 Secţiunea VI, versetul 35: „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi 
nu-l iartă din toată inima pe fratele său.”  Despre cei pierduţi, Hristos a zis şi nu o dată: 
„Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor” (Mat 8,12).  „Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară; 
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 25,30).  „Stăpânul robului aceluia va veni în 
ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două şi soarta lui 
va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 24,50.51).     
 

 Istorisirea aceasta constă, de fapt, din trei scene, din punctul de vedere al iertării:                                                                                
 
(01) Robul care datora suma uriaşă cere iertare şi este iertat.                                                         
(02) El nu-l iartă pe tovarăşul său, care îi datora o sumă mult mai mică, ci îl întemniţează. 
(03) Robul neiertător este adus înapoi la împărat şi iertarea este anulată. 
 
Prin urmare: iertare acordată, iertare refuzată, iertare anulată.  
 

 Comentariul biblic Pulpit citează unele estimări ale sumelor menţionate în parabola 
aceasta şi anume: după unii, suma mică datorată era de mai puţin de o milionime din 
cea mare; după alţii, proporţia ar fi fost de 1 la 250.000.  Oricum, diferenţa era colosală.  
Robul iertat nu a iertat 100 de lei; ar fi iertat el 10.000 de galbeni, mai ales dacă luăm în 
consideraţie estimările amintite? 
 

 Robul care-i datora împăratului 10.000 de galbeni a cerut păsuire şi a promis: „Îţi voi 
plăti tot.”  Promisiune goală, nefondată, imposibil de respectat.  Tot!  Tovarăşul lui de 
lucru, deşi datora mult mai puţin, a fost mai prudent: „Mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi 
plăti.”  Prima datorie nu se putea plăti, a doua da, destul de uşor.  În relaţiile cu 
Dumnezeu însă, noi nu putem plăti nimic.  Tot ce am face noi bun ar fi cu totul lipsit de 
valoare: „Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină 



mânjită” (Isa 64,6).  Toate faptele noastre bune = ca o haină mânjită, bună de aruncat 
la gunoi. 
 

 Acest lucru a fost bine înţeles de apostolul Pavel, care, referindu-se la meritele sale, la 
pregătirea sa şi la perspectivele sale lumeşti, a zis: „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 credinţa în Hristos, 
neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă” (Filip 3,8.9).          
 

 „Noi înşine datorăm totul harului gratuit al lui Dumnezeu.  Harul legământului a prescris  
înfierea noastră.  Harul Mântuitorului a efectuat răscumpărarea noastră, regenerarea 
noastră şi înălţarea noastră la statutul de moştenitori cu Hristos.  Fie ca harul acesta să 
fie descoperit altora.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
250)  
 

 Dacă păcătosul Îi făgăduieşte lui Dumnezeu, ca şi robul din pildă: „Mai îngăduieşte-mă 
şi-Ţi voi plăti tot!”, aceasta înseamnă că el este cu totul inconştient de măsura vinovăţiei 
lui.  El este incapabil să plătească această datorie, chiar dacă ar trăi în vecii vecilor şi ar fi 
tot bun şi curat în tot timpul acela.  Zice psalmistul: „Dar nu pot să se răscumpere unul 
pe altul, nici să-I dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.  Răscumpărarea sufletului lor 
este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată” (Ps 49,7.8).  Aceasta este situaţia omului 
căzut: nici el şi nici alt om pentru el nu poate vreodată să efectueze răscumpărarea din 
robia păcatului.  Aceasta trebuie să vină din afară, şi nu de la oameni, ci de la Bunul 
Dumnezeu.  
 

 Este ceea ce ne învaţă Spiritul Profetic: „Este imposibil pentru noi, prin noi înşine, să 
scăpăm din prăpastia păcatului în care ne-am afundat.  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 nici unul’ (Iov 14,4). . . .  Trebuie să fie o putere lucrând dinlăuntru, o nouă 
viaţă de sus, înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi de la păcat la sfinţenie.  Puterea 
aceea este Hristos.  Numai harul Lui poate trezi facultăţile lipsite de viaţă ale sufletului şi 
poate să-l atragă la Dumnezeu, la sfinţenie.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 
18) 
 

 „Iertarea oferită de acest împărat reprezintă o iertare divină a tuturor păcatelor.  Hristos 
este reprezentat de împăratul care, mişcat de milă, a iertat datoria slujitorului lui.  Omul 
era sub condamnarea legii călcate.  El nu se putea mântui singur şi, din această cauză, 
Hristos a venit în această lume, a îmbrăcat divinitatea Sa cu natura umană şi Şi-a dat 
viaţa, cel drept pentru cei nedrepţi.  El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre şi fiecărui 
suflet El îi oferă fără plată iertarea cumpărată prin sânge.  ‚La Domnul este îndurarea şi 
la El este belşug de răscumpărare.’”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, paginile 244-245)  
 



 „Dar cel care fusese tratat cu atâta milă l-a tratat pe conlucrătorul său într-un mod cu 
totul diferit.  Datornicul său a făcut un apel asemănător cu cel pe care el însuşi îl făcuse 
către împărat, dar nu cu acelaşi rezultat.  Cel ce fusese iertat atât de recent nu a fost 
îndurător şi milostiv.  Mila arătată lui el nu a practicat-o în tratamentul aplicat 
conlucrătorului său.  El nu a ţinut seama de cererea de a fi răbdător.  Mica sumă 
datorată lui era tot ce avea în minte servul nerecunoscător.”  (Ibid., pagina 245)  
 

 Există, într-adevăr, o legătură între iertarea divină şi cea omenească.  Această legătură a 
fost plasată de Hristos în rugăciunea domnească: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, 
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri!”  (Mat 6,12).  El a comentat în continuare doar 
această frază din toată rugăciunea, într-un mod imposibil de răstălmăcit: „Dacă iertaţi 
oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.  Dar, dacă 
nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” 
(versetele 14 şi 15). 
  

 „Şi ne iartă, precum iertăm.”  Observaţi că iertarea păcatelor este condiţionată?  
Observaţi că poate fi retrasă?  Să luăm aminte la următorul text: „Însă, dacă cel 
neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, dacă se ia după toate 
urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare?  Nu, ci toată neprihănirea lui va fi 
uitată, pentru că s-a dedat la nelegiuire şi la păcat; de aceea, va muri în ele” (Ezec 
18,24).  Toată neprihănirea lui va fi uitată.           
 

 „Este adevărat că el a primit poate odată iertare; dar spiritul lui nemilos arată că acum el 
respinge iubirea iertătoare a lui Dumnezeu.  El s-a separat pe sine de Dumnezeu şi este 
în aceeaşi stare ca înainte de a fi fost iertat.  El şi-a tăgăduit pocăinţa, iar păcatele sale 
sunt asupra sa ca şi cum nu s-ar fi pocăit.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, pagina 251) 
 

 Când Simon leprosul (vindecat de Isus) se îndoia în mintea lui de calitatea profetică a lui 
Hristos, pentru simplul fapt că-i îngăduia „femeii păcătoase” să-l spele picioarele cu 
lacrimile şi să le şteargă cu părul capului ei, Isus, care-i citise gândurile, i-a pus o 
întrebare: „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar 
celălalt cu cincizeci.  Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi.  Spune-Mi dar, 
care din ei îl va iubi mai mult?”  (Luca 7,36-50; citate sunt versetele 41 şi 42).  Răspunsul 
lui Simon a fost corect: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult” (versetul 43).   
 

 Aceasta este reacţia normală a celui iertat – a fost iertat şi este gata, din recunoştinţă şi 
de bucurie, să ierte.  I s-a iertat mult, va iubi mult: pe cel ce l-a iertat, pe oricine, în toate 
direcţiile.  La robul nemilostiv, reacţia a fost cu totul anormală: experienţa fericită a 
iertării nu l-a schimbat, ci a devenit agresiv cu cel care-i datora o sumă neglijabilă.    
 

 „Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora” (Mat 
18,34).  Dar era clar că el nu va fi niciodată în stare să achite cei 10.000 de galbeni sau 



talanţi.  Chiar dacă iertarea nu ar fi fost deloc acordată de la început, prin vinderea 
robului, a soţiei lui, a copiilor lui şi a tot ce avea, nu s-ar fi putut achita acea datorie.  
Acum, nici atât.  Acum, nu vândut, ci dat pe mâna chinuitorilor.  Ceea ce înseamnă, dat 
pe mâna chinuitorilor definitiv, până la sfârşitul vieţii lui.  Pentru un gest absurd şi 
nejustificat.  De aşteptat ar fi fost ca, după obţinerea iertării, el să fi ieşit cu mare 
bucurie şi să fi declarat orice datorie faţă de el anulată. 
 

 Îl putem întreba şi noi pe Domnul Isus ca şi Petru: „De câte ori să-l iert pe fratele meu 
când va păcătui împotriva mea?”  Având în vedere cunoştinţele biblice despre iertare de 
care dispunem, ce răspuns credem că s-ar putea da, ca să fie cel mai bun cu putinţă?  
„Iertaţi-i pe oameni de câte ori doriţi să vă ierte Dumnezeu pe voi!”  
 

 „Morala” sau concluzia pildei robului nemilostiv, aşa cum a rostit-o Hristos, este fără 
dubii sau confuzii: „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu-l 
iartă din toată inima pe fratele său” (Mat 18,35).  Reţineţi fiecare parte a acestei 
declaraţii:                                                                                                                                                          
 
- tot aşa, ca în parabolă, de aceea a fost spusă, ca să lămurească doctrina iertării;                                                                     
- vă va face, nu este o teorie, ci o realitate zguduitoare, cu consecinţe ireversibile;                                             
- şi Tatăl Meu cel ceresc, Cel care acum nu oboseşte iertând, dar care este, totuşi, drept; 
- dacă fiecare din voi, este vorba de ucenici, de credincioşi, oricare, fără excepţie;                                                    
- nu iartă, în ciuda faptului că a fost iertat cu atâta mărinimie mai înainte;                                       
- din toată inima, nici nu este iertare, dacă nu este din toată inima;                                             
- pe fratele său, legătură gingaşă şi binecuvântată, cum ar putea-o cineva ignora? 
 

 Iertarea este dificilă, ba imposibilă, pentru cei care nu sunt născuţi din nou.  Când însă 
Hristos ia loc în inimă, atunci se va acorda iertare din toată inima aceea condusă de El.  
Şi nu mai este nici imposibil, nici greu.  Gândeşte-te tot timpul la marea datorie pe care 
ţi-a iertat-o Dumnezeu şi atunci ceea ce ţi se cuvine de la alţii nu mai are absolut nicio 
însemnătate. 
 

 „Când cineva se întoarce de la nedesăvârşirile omeneşti pentru a-L privi pe Isus, o 
transformare divină are loc în caracter.  Spiritul lui Hristos, lucrând asupra inimii, o face 
asemenea chipului Său.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
250) 
 

 Să ne rugăm şi noi, ca şi ucenicii, după ce Isus ne-a spus că trebuie să iertăm, chiar de 
şapte ori pe zi, dacă este cazul: „Măreşte-ne credinţa!”  (Luca 17,5).  Da, acordarea 
iertării este o chestiune de credinţă şi nu de multă credinţă.  A zis Mântuitorul în 
continuare: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: 
‚Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta” (versetul 6).  Dezrădăcinarea 
unui copac e greu de făcut cu mâna, trebuie să foloseşti un tractor.  În altă parte, Isus a 
zic că o asemenea cantitate de credinţă, doar cât un grăunte de muştar, care „este cea 
mai mică dintre toate seminţele” (Mat 13,32), ar putea muta un munte, aruncându-l în 



mare (vezi Matei 21,21).  Aici era muntele datoriei de a ierta.  El poate fi mutat.  Cu 
minimum de credinţă.     
 

 Fie ca, în ziua revenirii glorioase a Mântuitorului nostru, Tatăl nostru cel ceresc să ne 
trateze cu totul altfel – nu dați pe mâna chinuitorilor,  ci să avem privilegiul de a ne 
pleca în faţa marelui Său tron alb, recunoscători pentru infinita Sa iertare a tuturor 
păcatelor noastre şi fericiţi că am urmat în totul sfatul Domnului Isus Hristos, iertând, 
din toată inima, pe oricine ne era cumva dator!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 6: „Sfânt şi-nfricoşat”  

Cântarea de închidere, 377: „De zici: ‚Iubesc pe Dumnezeu’” 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PILDA BOGATULUI NEMILOSTIV 

 Această pildă este raportată numai de Luca, în capitolul al 16-lea al evangheliei sale, 
versetele 19-31.  O vom reda în continuare în întregime.                                                                                            
 
- Versetele 19-22: „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi, în fiecare zi, 
ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.  La uşa lui zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de 
bube.  Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi 
câinii veneau şi-i lingeau bubele.  Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul 
lui Avraam.  A murit şi bogatul şi l-au îngropat.”  Mântuitorul l-a numit pe sărac Lazăr, dar 
nu i-a dat bogatului niciun nume.  După efectuarea traducerii Noului Testament din greacă 
în latină, care se numeşte Vulgata, s-a încetăţenit ideea că bogatul s-ar fi numit Dives, 
pentru că acesta este termenul latin pentru „bogat” (în greacă plousios).  Corect este însă 
să-l numim mai departe aşa cum îl numeşte pilda în româneşte – „bogatul”, care nu este un 
nume propriu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
- Versetele 23-24: „Pe când era el în locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, l-a 
văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: ‚Părinte Avraame, fie-ţi milă 
de mine şi trimite-l pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, 
căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
- Versetele 25-26: „‚Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‚adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat 
lucrurile bune şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 
Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să 
treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’”                                                                               
 
- Versetele 27-29: „Bogatul a zis: ‚Rogu-te, dar, părinte Avraame, să-l trimiţi pe Lazăr în casa 
tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest 
loc de chin.’  Avraam a răspuns: ‚Au pe Moise şi pe prooroci, să asculte de ei.’”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
- Versetele 30-31: „‚Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‚ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, 
se vor pocăi.’  Şi Avraam i-a răspuns: ‚Dacă nu-i ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor 
crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.’”   
                                                                                                                                                                                           

 Să nu uităm că aceasta este o pildă, iar pildele trebuie să fie interpretate, nu luate aşa cum 
par la prima vedere.  Iată o altă pildă din Biblie: „Şi Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să-i 
spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: ‚Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: 
‚Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’  Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat în 
picioare spinul.  Tu te gândeşti că i-ai bătut pe edomiţi şi de aceea ţi se înalţă inima ca să te 
mândreşti.  Acum, stai mai bine acasă.  Pentru ce să stârneşti un rău, care ţi-ar aduce pieirea 
ta şi a lui Iuda?’”  (2 Cron 25,18.19).  Spinul şi cedrul reprezentau oameni şi Ioas a dat o 
astfel de explicaţie. 
                                                                                                                                                    



 Cunoaşteţi, desigur, fabula cu greierele şi furnica.  În cursul verii, furnica a strâns provizii 
pentru iarnă.  A venit iarna şi ea avea hrană.  Un greier a venit la ea ca să se împrumute, dar 
furnica nu i-a dat, ci l-a întrebat ce a făcut în cursul verii.  Greierele a spus că a cântat.  
„Acum”, a continuat furnica, „joacă dacă poţi.”  Este oare aici vorba despre aceste vietăţi 
sau despre oameni?  Da, despre oameni, oameni harnici şi oameni leneşi. 
 

 Adesea, se folosesc în predici scene imaginare, ca, de exemplu, următoarea: Un om a murit 
şi s-a dus la cer, având cu el un săculeţ cu aur.  La poarta cerului, i s-a spus că nu se poate 
aduce nimic înăuntru.  Noul sosit a insistat că nu are prea mult bagaj cu el.  Atunci, îngerul   
s-a uitat în sac şi a zis: „A, tu ai acolo pavaj.”  Nimeni nu consideră aceste scene reale, ci 
presupuse, pentru a se da o învăţătură.  Mântuitorul a preluat o istorisire populară 
imaginară pentru a le da oamenilor anumite învăţături.   
 

 Dacă luăm pilda cu bogatul şi săracul Lazăr ca fapt real, dacă, deci, o interpretăm în mod 
literal, intrăm în mari încurcături şi anume:                                                                                                    

 
- Există comunicare între iad şi rai?                                                                                                          
- Are Avraam un sân atât de mare încât să-i cuprindă pe toţi cei buni?                                                 
- Dacă da, atunci cum a reuşit bogatul să-l observe pe Lazăr din miliarde de indivizi?               
- Dacă morţii se duc dincolo fără trup, cum se face că ei au ochi, limbă, degete etc.? 
 

 Analizaţi situaţia bogatului în locul unde „a ajuns” după moarte:                                                               
 

- El are parte de suferinţă, şi nu după încheierea istoriei pământului, ci imediat după 
moarte, în timp ce este mort, înainte ca Hristos să spună: „Duceţi-vă de la Mine, 
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”  (Mat 25,41)                                                                                                                                  
 
- El are cunoştinţă, pentru că îi recunoaşte pe Avraam şi pe Lazăr, îşi aminteşte că are cinci 
fraţi şi că sunt nepocăiţi.  Lucrurile acetea sunt în contradicţie cu declaraţia clară a Bibliei: 
„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio 
răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită” (Ecl 9,5).                                                                                                                              
 
- El arată iubire faţă de fraţii săi de sânge, interesându-se de binele lor viitor, deşi Biblia zice 
în continuare: „Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor demult au şi pierit” (versetul 6).   
 

 Pildele Mântuitorului nostru Isus Hristos se bazau pe:                                                                                                                   
 

- fapte întâmplate şi cunoscute, ca aceea a samariteanului milos;                                                           
- fapte neîntâmplate chiar atunci, dar posibile, ca acelea ale lucrurilor pierdute – oaia, 
drahma, fiul;                                                                                                                                                       
- fapte ireale şi imposibile, dar care circulau din gură în gură, cu închipuiri care puteau servi 
ca ilustraţii, ca partea a doua a parabolei pe care o discutăm acum.   
 



 De altfel, parabola în discuţie este alcătuită din două părţi:                                                                           
 
- prima parte descrie fapte de viaţă, în care nimic nu este supranatural şi nimic imposibil;                
- a doua parte cuprinde scene imposibile, imaginare, produse al visării populare.   
 
Momentul morţii fiecăruia din cele două personaje principale ale pildei marchează linia de 
separare între cele două părţi.   
 

 Nu toate istorisirile Domnului Hristos se pot interpretata în mod literal şi pot fi puse în 
practică aşa cum apar la prima vedere.  Iată două exemple:                                                                                                                                                                                                

 
- „Dar, pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar 
fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării” 
(Mat 18,6).                                                                                                                                                            
 
- „Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la 
tine. . . .  Şi, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine” 
(versetele 8 şi 9).                                                                                                                                                              
 
Hristos nu recomandă aici uciderea celor ce sunt pricini de păcătuire, biserica Sa nu 
urmează să introducă un cod penal cu pedepse capitale.  El vrea să arate ce ar merita acel 
răufăcător.  Cât priveşte celelalte versete, El nu vrea să spună că trebuie să ne mutilăm, 
pierzând o mână, un picior sau un ochi, ca să fim feriţi de păcat; este vorba de renunţare la 
lucruri dragi care pun în pericol spiritualitatea şi perspectiva noastră veşnică. 
 

 Mulţi comentatori consideră unele elemente ale parabolei ca fiind figurate, în nici un caz 
reale: „sânul lui Avraam”, proximitatea raiului şi a iadului, cum şi discuţiile dintre cei din rai 
şi cei din iad.  Totuşi, ei privesc restul parabolei ca o realitate: existenţa unui iad de foc în 
prezent şi chinurile suferite acolo de cei răi după moarte, cum şi strămutarea la cer a celor 
buni, când îşi termină călătoria terestră, deşi în vederea unei învieri ulterioare, al cărei sens 
ei nu-l mai explică. 
 

 În „dialogul” cosmic, bogatul îl contrazice pe Avraam: „Nu, părinte Avraame, ci, dacă se va 
duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi” (Luca 16,30).  Modul cum interpretează unele 
organizaţii religioase această pildă este extrem de periculos, pentru că se învecinează cu 
spiritismul – morţii sunt vii, sunt plecaţi departe, ei vorbesc, ei pot veni la rude înapoi ca să 
le dea sfaturi „bune”!   
 

 E posibil, aşa cum am arătat deja, ca descrierea de la începutul pildei să fi avut în vedere o 
realitate, restul fiind fantezie folclorică, sau totul să fi fost ficţiune.  Nu autenticitatea 
faptelor descrise iniţial conta atunci în procedeul Mântuitorului, ci numai învăţăturile care 
se pot obţine de acolo. 
 



 Pilda aceasta şi orice pildă trebuie interpretată în armonie cu toată Biblia, cu toate 
învăţăturile ei.  Dacă pilda întreagă sau părţi din ea contrazic adevărurile clar prezentate în 
Sfintele Scripturi, acolo este vorba de o ficţiune, care poate ilustra ceva sau care trebuie să 
fie respinsă din capul locului.   
 

 „Nu trebuie să se insiste cu detaliile unei pilde ca având o semnificaţie literală în termeni de 
adevăr spiritual, decât dacă în context se spune clar că o asemenea semnificaţie este 
intenţionată.  Din acest principiu derivă altul, că nu este înţelept a se folosi detaliile unei 
pilde pentru a face doctrină.  Numai învăţătura fundamentală a unei parabole, aşa cum este 
prezentată clar în contextul ei şi confirmată de sensul general al Scripturii, împreună cu 
detalii explicate chiar în context, poate fi considerată în mod legitim ca o bază pentru 
doctrină.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 830)   
 

 În pilda comorii ascunse în ţarină (vezi Matei 13,44), ideea principală, cu valoare de 
doctrină, este că, pentru moştenirea împărăţiei cerurilor, oamenii trebuie să fie gata să 
renunţe la orice i-ar împiedica să ajungă acolo.  Dacă se încearcă a se crea doctrină din 
detalii, se poate ajunge la idei nebiblice; de exemplu, omul respectiv a fost necinstit când nu 
i-a spus posesorului ţarinii că are o comoară acolo, ci a ascuns-o şi a cumpărat ţarina, 
făcându-se, implicit, stăpân pe comoară.  Urmează oare de aici că necinstea şi viclenia sunt 
apreciate în Biblie și că Isus le-a recomandat?   
 

 „În această parabolă, Hristos îi întâlnea pe oameni pe terenul lor.  Doctrina unei stări 
conştiente de existenţă între moarte şi înviere era susţinută de mulţi din aceia care ascultau 
cuvintele lui Hristos.  Mântuitorul cunoştea ideile lor şi El a formulat parabola Sa astfel încât 
să le transmită adevăruri importante prin aceste păreri preconcepute.  El a ţinut în faţa 
ascultătorilor Săi o oglindă în care să se vadă pe ei în adevărata lor relaţie lor cu Dumnezeu.  
El a folosit opinia predominantă pentru a transmite ideea pe care a dorit să o facă 
proeminentă pentru toţi – că niciun om nu este preţuit pentru averile lui, pentru că tot ce 
are îi aparţine numai ca împrumutat de Domnul.  O folosire greşită a acestor daruri îl va 
pune mai jos decât pe cel mai sărac şi mai necăjit om, care Îl iubeşte pe Dumnezeu şi se 
încrede în El.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 263)  
 

 Bogatul a început discuţia, făcând unele cereri, iar Avraam i-a răspuns de fiecare dată în 
mod negativ.  Identificăm trei exprimări ale bogatului şi trei răspunsuri ale lui Avraam:                                                                                         
 
(01) Lazăr să fie trimis să-şi moaie degetul în apă şi să răcorească limba bogatului.  Avraam    
i-a spus că Lazăr şi-a luat lucrurile rele în viaţă, iar acum este mângâiat, în timp ce bogatul   
şi-a luat pe cele bune, iar acum este chinuit.  Prin urmare, cei care au urmărit numai 
satisfacţii în viaţa aceasta vor avea parte de suferinţă şi pieire, altfel decât cei care au 
îndurat nedreptăţi şi au căutat mai întâi împărăţia lui Dumnezeu.                                                                                                      
 



(02) Lazăr să fie trimis pentru a-i avertiza pe cei cinci fraţi ai bogatului de primejdia care-i 
aşteaptă dacă nu se pocăiesc.  Avraam i-a arătat că acest lucru nu este necesar, deoarece 
fraţilor lui nu le lipseşte lumina necesară: „. . . au pe Moise şi pe prooroci, să asculte de ei”.                            
 
(03) Atunci, bogatul insistă cu a doua cerere, asigurându-l pe Avraam că soluţia întâlnirii cu 
un mort care să-i avertizeze ar ajuta cu siguranţă la convertirea lor.  Avraam i-a spus că 
aceasta nu este deloc o soluţie, pentru că nu s-ar pocăi nici atunci, dacă Scripturile nu îi 
satisfac. 
 

 Domnul Hristos a făcut o foarte clară şi mişcătoare descriere a contrastului dintre situaţia 
bogatului şi cea a lui Lazăr.  Primul „se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o 
viaţă plină de veselie şi strălucire” (versetul 19).  Nu aşa cel sărac: „La uşa lui, zăcea un 
sărac, numit Lazăr, plin de bube.  Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de 
la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele” (versetele 20 şi 21).   

 

 Pilda îl prezintă pe anonimul bogat ca trăind în lux continuu, iar pe Lazăr ca fiind sărac, 
bolnav, cerşetor.  Nu ni se spune nimic despre atitudinea bogatului faţă de el, dar se pare că 
nu îl băga în seamă, din moment ce acesta „dorea mult să se sature cu fărămiturile care 
cădeau de la masa bogatului.”  Câinii veneau să-i lingă bubele, se pare că se bucura mai 
mult de atenţia lor.  Dorind fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, el era plasat chiar 
în categoria câinilor, dacă ne amintim ce a zis femeia cananeancă: „Da, Doamne, dar şi căţeii 
mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor” (Mat 15,27). 
  

 „Bogatul nu aparţinea la clasa reprezentată de judecătorul nedrept, care îşi exprima pe faţă 
lipsa de respect faţă de Dumnezeu şi faţă de om.  El pretindea a fi un fiu al lui Avraam.  El nu 
l-a tratat pe cerşetor cu violenţă şi nu i-a cerut să dispară din faţa lui pentru că era antipatic.  
Dacă tipul de om, sărac, dezgustător, putea fi mângâiat văzându-l pe el cum intră pe porţi, 
bogatul accepta ca acesta să rămână.  Însă el era în mod egoist nepăsător faţă de nevoile 
fratelui suferind.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 261)    
 

 „A sosit timpul când a avut loc o schimbare în condiţiile celor doi oameni.  Săracul suferise zi 
de zi, însă îndurase cu răbdare şi în tăcere.  La un moment dat, el a murit şi a fost îngropat.  
Nu era nimeni care să-l jelească, însă, prin răbdarea sa în suferinţă, el depusese mărturie 
pentru Hristos, suportase încercarea credinţei lui şi, la moartea lui, el este prezentat ca fiind 
dus de îngeri în sânul lui Avraam.  Lazăr îi reprezintă pe săracii suferinzi care cred în Hristos.  
Când va suna trâmbiţa şi toţi cei din morminte vor auzi glasul lui Hristos şi vor ieşi afară, ei 
îşi vor primi răsplata, pentru că credinţa lor în Dumnezeu nu a fost o simplă teorie, ci o 
realitate.”  (Ibid., pagina 262)  
 

 Din câte cunoaştem, locul bogatului din pilda Mântuitorului nu poate fi, la venirea Domnului 
în slavă, decât la stânga, între cei cărora li se va spune: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, 
în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!  Căci am fost flămând şi nu 
Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau . . .” (Mat 25,41.42).  Şi 
justificarea va fi: „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).  Lazăr cel 
sărac, plin de bube şi cerşetor la poarta bogatului anonim, era unul din fraţii cei neînsemnaţi 
ai Domnului Isus Hristos, care nu era nepăsător cu privire la el.  Şi lui îi putea spune, 
asemenea tâlharului pocăit: „Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu Mine în rai!”  (Vezi Luca 
23,43)  

 

 Unii interpreţi arată, pe drept cuvânt, că pilda ispravnicului necredincios, din Luca 16,1-13, 
şi cea a bogatului şi a săracului Lazăr, din versetele 19-31, sunt în legătură una cu alta, a 
doua continuând-o pe prima.  În ce sens?  În sensul că ispravnicul necredincios s-a gândit la 
viitor şi s-a pregătit pentru el, dar bogatul nu a făcut acest lucru.  De asemenea, se observă 
clar că pilda pe care o studiem astăzi a fost spusă ca răspuns la spiritul avar al fariseilor şi la 
atitudinea lor batjocoritoare faţă de învăţăturile lui Isus cu privire la isprăvnicia celor 
credincioşi (vezi versetul 14).   
 

 Întregul capitol 16 din Luca vorbeşte despre bunurile materiale şi modul de administrare a 
lor.  În timp ce posedarea bogăţiilor nu este un păcat în sine, modul lor de administrare 
poate fi sau nu.  Întâlnim în Biblie oameni bogaţi care se temeau de Dumnezeu: Avraam 
(Gen 12,5; 13,1.2; 14,14.22-24), Isaac (Gen 26,12.13), Iov (Iov 1,1-3) etc.  Când bunurile 
materiale sunt folosite în conformitate cu voia lui Dumnezeu, ţinându-se cont şi de nevoile 
altora, ele sunt o binecuvântare şi indivizii în cauză sunt aprobaţi de Dumnezeu. 
 

 Când însă oamenii îşi lipesc inima de lucrurile trecătoare, asemenea bogatului căruia i-a 
rodit ţarina (vezi Luca 12,16-21), astfel de bogăţii se dovedesc a fi cauza ruinei lor şi un 
adevărat blestem.  De aceea zicea Mântuitorul în Predica de pe Munte, versiunea lui Luca: 
„Dar vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!  Vai de voi, care sunteţi 
sătui acum!  Pentru că voi veţi flămânzi!”  (Luca 6,24.25).  Este exact ce zice şi imaginarul 
Avraam: „Fiule, adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune şi Lazăr şi-a luat pe 
cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit” (Luca 16,25).  Unii îşi primesc aici 
mângâierea, alţii vor fi mângâiaţi în veci în împărăţia lui Dumnezeu. 
 

 Având în vedere caracterul înşelător al bogăţiilor, Hristos a dat sfatul următor: „Nu vă 
strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură 
hoţii, ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le 
sapă, nici nu le fură.  Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” 
(Mat 6,19-21).  Bogatul în discuţie şi-ar fi strâns comori în cer, dacă s-ar fi interesat 
îndeaproape de binele sărmanului de la poarta lui.  Dar inima lui nu era acolo, de aceea nu 
va ajunge acolo.   
 

 La fel sfătuia şi împăratul Solomon, un om extrem de bogat, căruia i se promisese de către 
Dumnezeu: „. . . voi face după cuvântul tău.  Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa 
cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.  Mai mult, îţi voi 
da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât, în tot timpul vieţii tale, nu va fi niciun împărat 
ca tine” (1 Împ 3,12.13).  Şi tocmai omul acesta a declarat: „Nu te chinui ca să te 



îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta.  Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este, 
căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri” (Prov 23,4.5).   

 

 De stricăciunile produse de molii şi rugină a avertizat şi Iacov, fratele Domnului Isus Hristos: 
„Ascultaţi acum voi, bogaţilor!  Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să 
vină peste voi.  Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele voastre sunt roase de molii.  Aurul şi 
argintul vostru au ruginit şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă 
mănânce carnea!  V-aţi strâns comori în zilele din urmă!”  (Iac 5,1-3) 
 

 „Trebuie să ne amintim că scopul parabolei este să compare ocaziile acestei vieţi şi folosirea 
lor cu răsplătirile vieţii viitoare.  Destinul este stabilit la moarte şi oamenii trebuie să 
folosească ocaziile acestei vieţi prezente, dacă vor să se bucure de privilegiile vieţii viitoare.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 5, pagina 832)  

 

 „Hristos a dorit ca ascultătorii Lui să înţeleagă că e imposibil ca oamenii să-şi asigure 
mântuirea sufletului după moarte. . . .  Astfel a prezentat Hristos lipsa de nădejde a 
aşteptării unui al doilea timp de probă.  Viaţa aceasta este singurul timp dat omului în care 
să se pregătească pentru veşnicie.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 263)  
 

 „În parabola omului bogat şi a lui Lazăr, Hristos arată că în această viaţă oamenii îşi decid 
destinul veşnic.  În timpul de probă, harul lui Dumnezeu îi este oferit fiecărui suflet.  Însă, 
dacă oamenii risipesc ocaziile lor în plăceri ale firii, ei se separă de viaţa cea veşnică.  Nu le 
va fi acordat niciun har ulterior.  Prin propria lor alegere, ei au creat o prăpastie de netrecut 
între ei şi Dumnezeul lor.”  (Ibid., pagina 260)    
 

 „Cei ce ascultă de Moise şi de prooroci nu vor cere o lumină mai mare decât le-a dat 
Dumnezeu, însă, dacă oamenii leapădă lumina şi nu apreciază ocaziile acordate lor, ei nu ar 
asculta dacă cineva din morţi ar veni la ei cu o solie.  Ei nu ar fi convinşi nici chiar prin 
această dovadă; pentru că aceia care resping legea şi profeţii îşi înăspresc inimile în aşa hal, 
încât vor respinge orice lumină.”  (Ibid., pagina 265) 
 

 „Conversaţia dintre Avraam şi omul cândva bogat este figurată.  Lecţia ce trebuie obţinută 
din ea este că oricărui om îi este dată suficientă lumină pentru a se achita de datoriile ce i se 
cer.  Răspunderile omului sunt proporţionale cu ocaziile şi privilegiile sale.  Dumnezeu îi dă 
fiecăruia suficientă lumină şi har ca să facă lucrarea pe care i-a dat-o să o facă.  Dacă omul 
neglijează să facă ceea ce o lumină mai mică îi arată că este datoria lui, o lumină mai mare 
doar ar da pe faţă necredincioşie, neglijenţă de a folosi binecuvântările date.”  (Ibid., 
paginile 265-266)  
 

 Răspunsurile imaginarului Avraam sunt, de fapt, răspunsurile lui Hristos, învăţăturile Sale.  
Oamenii trebuie să fie credincioşi în această viaţă, umblând în căile lui Dumnezeu şi în 



armonie cu învăţăturile Bibliei.  Din câte observăm, o parte din conţinutul pildei este în 
contradicţie cu Biblia, dar noi nu clădim pe acest conţinut, ci pe semnificaţii.  Iată ce 
învăţături putem primi din această parabolă:                                     
 
(01) Noi nu suntem proprietari ai bunurilor materiale pe care le folosim, ci numai 
administratori, adevăratul proprietar fiind Dumnezeu: „Al Domnului este pământul cu tot ce 
este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!”  (Ps 24,1)                                    
 
(02) Felul cum trăim viaţa aceasta are consecinţe veşnice.  Toate faptele îşi vor avea o 
anumită răsplată, fericită sau înspăimântătoare, şi aceea este irevocabilă.                                                                       
 
(03) În viaţa aceasta se hotărăşte totul, de aceea, cei ce au murit nu mai pot fi ajutaţi cu 
nimic.  Serviciile pentru morţi, altele decât înmormântarea şi îngrijirea cu respect a 
mormântului, sunt absurde şi nebiblice; bogatul „gândeşte” altfel, când cere ca Lazăr să fie 
folosit pentru răcorirea limbii lui.                                                                                                                                                                          
 
(04) Rugăciunea la sfinţi este zadarnică – bogatul mort apelează la Avraam pentru nişte 
favoruri, dar Avraam îi spune că niciuna din cererile lui nu poate fi satisfăcută.                                              
 
(05) Imaginarul Avraam vorbeşte despre „o prăpastie mare” între cei mântuiţi şi cei pierduţi, 
prăpastie peste care nu se poate trece, nici într-un sens, nici în altul.  Aceasta este prăpastia 
diferenţei totale şi eterne între perspectivele unora şi ale altora.                                                             
 
(06) Moise şi proorocii, reprezentând Biblia, sunt cei mai buni misionari: oamenii să facă 
bine să asculte de ei.  Observaţi trimiterea aceasta la Vechiul Testament, de care oamenii 
sunt îndemnaţi să asculte.                                                                                                                                               
 
(07) Minunile nu pot lua locul Bibliei.  Dacă oamenii nu cred Sfânta Scriptură, atunci nu vor 
crede nici chiar dacă ar veni la ei cineva dintre cei morţi ca să le vorbească.     
 

 Cum stau lucrurile cu sânul lui Avraam?  El este unul din eroii credinţei citaţi şi descrişi în 
Evrei 11.  Nimănui în afară de el nu i s-a rezervat un spaţiu atât de lung în capitolul 
respectiv.  Referindu-se la Avraam şi la toţi ceilalţi (afară de Enoh și de Moise!), scriitorul 
zice, în încheiere: „Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au 
primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, 
ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi” (versetele 39 şi 40).   

 

 A zis Iov: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului” 
(Iov 1,21).  Avraam a fost înmormântat de Isaac şi Ismael în peştera Macpela (vezi Geneza 
25,9).  El se află în mormânt până la înviere.  Deşi iudeii din timpul vieţii pe pământ a Fiului 
lui Dumnezeu considerau paradisul ca fiind sânul lui Avraam, adevărul este că sânul lui 
Avraam este totuna cu sânul pământului.  A zis îngerul Gabriel către Daniel: „Mulţi din cei ce 
dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi 
ruşine veşnică” (Dan 12,2).   



 

 Sânul pământului, ţărâna pământului, sânul lui Avraam, toate acestea înseamnă acelaşi 
lucru: mormântul în care credincioşii morţi se odihnesc în Domnul.  Bogatul care ducea „o 
viaţă plină de veselie şi strălucire” şi săracul Lazăr care visa fărămituri de la masa bogatului, 
dacă au existat cu adevărat, vor merge în direcţii diferite în ziua învierii – unul la ocară şi 
altul la viaţă veşnică, dar acum ei se află în același loc, „în sânul pământului”.   
 

 Așa cum am văzut, niciunul din acei eroi ai credinţei, cu excepţia lui Enoh și Moise, despre 
care Biblia spune clar că au fost mutați de pe pământ, nu a primit ce îi fusese făgăduit.  Nu 
încă.  Versetul 13 din Evrei 11 zice: „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt 
străini şi călători pe pământ.”  Ce aştepta Avraam?  Ne spune versetul 10: „Căci el aştepta 
cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”  Cetatea sfântă este 
în cer, dar Avraam nu este acolo.  Nu încă.  Dumnezeu îi va răsplăti pe toţi mântuiţii în 
acelaşi timp. 

 

 Ce avem noi de făcut acum şi mereu?  Să mărturisim, ca „toţi aceştia”, că suntem străini şi 
călători pe pământ.  Să aşteptăm, aşa cum a făcut Avraam, „cetatea care are temelii tari, al 
cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu”; atunci vom fi şi noi „în sânul lui Avraam”, adică 
împărtăşind convingerea cu care el şi-a încheiat viaţa şi a mers în mormânt.  Să ne păstreze 
Cel Preaînalt în suflet această sublimă aşteptare!  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere, 34: „Spre Cel din slăvi!” 

Cântarea de închidere, 547: „Suntem străini şi călători” 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



FARISEUL ŞI VAMEŞUL                                                                                                                                         

(01) Pasajul biblic 

 Aceasta este o pildă foarte interesantă şi este redată numai de Luca, în evanghelia sa, 
capitolul 18,9-14.  Este destul de scurtă, alcătuită din 6 versete, cu un total de 134 de 
cuvinte.  Din acestea, 21 îi aparţin lui Luca, 77 Domnului Isus, 30 fariseului şi 6 vameşului.  
Citez în continuare întregul pasaj, pe versete.                                                                                                        
 
- Versetul 9: „A mai spus şi pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt 
neprihăniţi şi-i dispreţuiau pe ceilalţi.”                                                                                                        
 
- Versetul 10: „Doi oameni s-au suit la templu să se roage; unul era fariseu şi altul vameş.”                                                                                                                                                 
 
- Versetele 11-12: „Fariseul sta în picioare şi a început să se roage în sine astfel: 
‚Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari 
sau chiar ca vameşul acesta.  Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate 
veniturile mele.’”                                                                                                                                                          
 
- Versetul 13: „Vameşul sta departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se 
bătea în piept şi zicea: ‚Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’”                                                           
 
- Versetul 14: „Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit 
decât celălalt.  Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.”   

(02) Date generale 

 A.  Cine erau fariseii.  „Termenul ‚fariseu’ provine din ebraicul perushim, care, tradus în 
româneşte, înseamnă ‚deosebit’.  În secolul dinainte şi după naşterea Domnului Hristos, în 
Palestina existau trei partide religioase: fariseii, saducheii şi esenienii.  Fariseii erau, aşa cum 
spune apostolul Pavel, un fost fariseu, ‚cea mai îngustă partidă a religiunii noastre’ (Fapte 
26,5).  Partida aceasta a luat fiinţă pe vremea macabeilor şi avea ca scop principal o izolare 
totală de neamuri, pentru a nu se contamina ca altădată cu obiceiurile păgânismului.  Erau 
adversari înfocaţi ai romanilor, naţionalişti exclusivişti.  Ţineau în mod fanatic mai ales la 
litera legilor primite prin Moise, la care adăugaseră sute şi sute de legi tradiţionale.  Pe 
vremea lui Hristos, erau circa 6.000 de farisei.  Ei erau conducători religioşi ai majorităţii 
poporului şi erau împărţiţi în mai multe şcoli, dintre care cele mai renumite erau ale lui Hilel 
şi Şammai.”  (Din Lexiconul Mayers, volumul 12, pagina 985, explicaţie la termenul 
„fariseu”)   
 

 „Fariseii căutau să se distingă prin ceremonialele lor scrupuloase şi prin parada închinării şi a 
faptelor lor de caritate.  Ei demonstrau râvna lor pentru religie făcând din ea tema 
discuţiilor.  Disputele dintre sectele adversare erau gălăgioase şi lungi şi nu era un lucru 
neobişnuit să se audă pe străzi glasurile certurilor furioase ale învăţătorilor legii.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 261)   



 

 „Fariseii impuneau o mulţime de reguli întemeiate pe tradiţii şi care fără rost restrângeau 
libertatea personală.  Iar anumite părţi din lege le explicau aşa încât impuneau oamenilor să 
ţină lucruri pe care în ascuns ei înşişi le treceau cu vederea şi de care, atunci când le era de 
folos, pretindeau că, de fapt, sunt scutiţi.  Ţinta lor neclintită era de a face paradă de 
pietatea lor.”  (Ibid., pagina 612)  

 

 „Fariseii priveau suferinţa ca o dovadă a dizgraţiei dumnezeieşti şi se ţineau departe de cei 
bolnavi şi de cei nevoiaşi.”  (Ibid., pagina 267)   

 

 „Fariseii se socoteau prea înţelepţi pentru a avea nevoie de învăţătură, prea drepţi pentru a 
avea nevoie de mântuire, prea onoraţi pentru a avea nevoie de onoarea care vine de la 
Hristos.”  (Ibid., pagina 279)  
 

 „Mai întâi de toate”, a zis Isus, „păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia” (Luca 
12,1).  „Făţărnicia fariseilor era produsul egoismului.  Obiectivul vieţii lor era glorificarea de 
sine.  Lucrul acesta i-a făcut să pervertească şi să aplice greşit Scripturile şi i-a orbit faţă de 
scopul misiunii lui Hristos.”  (Ibid., pagina 409)  

 

 B.  Cine erau vameşii.  Termenul „vamă” reprezintă în timpurile noastre taxele ce se percep 
asupra mărfurilor importate sau exportate, iar „vameş”, slujbaşul însărcinat cu încasarea 
acestor taxe.  În epoca imperiului roman, acest cuvânt definea o noţiune mai largă.  Erau 
numiţi vameşi toţi slujbaşii care aveau datoria să încaseze diversele biruri impuse de romani 
asupra provinciilor ocupate.  Unii dintre aceşti funcţionari erau străini.   

 

 „Ne putem închipui ura şi dispreţul poporului contra acelora din compatrioţii lor, care, în 
asemenea împrejurări, intrau în slujbă în compania publicanilor, luând în arendă impozitele 
urâcioase, în calitate de strângători ai lor sau în calitate de vameşi.  Ura şi dispreţul 
înverşunat faţă de ei nu cunoşteau margini.  După cum grecii îi puneau pe strângătorii de 
dări pe aceeaşi scândură cu sicofanţii (cu oamenii josnici şi netrebnici sau cu făţarnicii), aşa 
şi iudeii, vorbind de dânşii, îi puneau laolaltă cu păcătoşii, păgânii, desfrânaţii, ucigaşii şi 
hoţii.  Alungaţi din societate, vameşii locali deveneau tot mai mult paria lumii iudaice.  
Fariseii cu groază evlavioasă se dădeau la o parte, ca să nu respire nici chiar aerul infect prin 
respiraţia fiului pierdut al casei lui Israel, care s-a vândut la o ocupaţie aşa de ruşinoasă.”  
(Comentariul biblic de Aleksandr Lopukhin, volumul V, pagina 112)  
 

 „Mărturia vameşului nu se primea la judecătoriile iudaice.  Era oprit a şedea la masă cu 
vameşul sau a mânca pâine cu dânsul.  A schimba moneda pentru dânşii sau a primi 
milostenie de la ei însemna a jigni toată casa, aşa că după asta se cerea o deosebită curăţire.  
Cea mai ruşinoasă smulgere în vămi şi cea mai împietrită inconştienţă în adunarea de 
impozite în plus sau amăgitoare deveniseră fenomene zilnice.  Pentru duşmănia şi ura ce li 
se arăta, ei plăteau cu duşmănie şi ură societăţii.”  (Ibid.)    

 



 „Între slujbaşii romani din Palestina, niciunii nu erau priviţi cu mai multă ură decât vameşii.  
Faptul că birurile erau impuse de o putere străină era o continuă iritare pentru iudei, 
deoarece le amintea că pierduseră independenţa.  Şi strângătorii de biruri nu erau numai 
agenţii opresiunii romane; ei storceau pentru sine, îmbogăţindu-se pe seama oamenilor.  Un 
iudeu care accepta această slujbă din partea romanilor era privit ca un trădător al onoarei 
naţiunii lui.  Era dispreţuit ca un apostaziat şi era clasat printre mai josnici oameni ai 
societăţii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 272) 

(03) Analiza rugăciunii lor la templu 

 La templul din Ierusalim, s-au prezentat într-o zi, printre alţii, doi oameni, doi închinători, 
reprezentând două clase extrem de diferite de închinători; un fariseu şi un vameş.  În 
comportarea lor, se pot distinge, totuşi, unele elemente asemănătoare, comune:                                       
 
- amândoi cred în existenţa lui Dumnezeu;                                                                                                        
- amândoi acceptă rugăciunea ca mijloc de legătură cu acel Dumnezeu;                                                           
- amândoi doresc să se roage;                                                                                                                                     
- amândoi privesc locaşul de închinare al lui Dumnezeu ca sfânt şi se duc acolo.   
 

 Dincolo de aceste prea generale convergenţe, se pot constata uşor mari deosebiri, în ce 
priveşte motivele, atitudinea, exprimarea în rugăciune.  Aceste contraste vor reieşi cu 
uşurinţă din prezentarea în continuare a acestei teme.                                                                                                  

(04) Fariseul se îngrijorează 

 O vizibilă preocupare ca Domnul să ia act de realizările sale îl zoreşte să se suie la templu.  Îi 
era parcă teamă că faptele sale zilnice nu sunt observate de Dumnezeu, că poate El le 
ignoră.  De aceea, aceste înfăptuiri trebuie să fie subliniate cu tărie şi anume chiar la 
templu.   
 

 „Luaţi seama, să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi 
de ei” (Mat 6,1), a zis Mântuitorul în Predica de pe Munte.  Fariseul sosit la templu era de 
altă părere.  Închinarea lui trebuia văzută de toţi.   
 

 Profetul Isaia a notat nemulţumirea poporului faţă de Dumnezeu în termenii: „La ce ne 
foloseşte să postim, dacă Tu nu vezi?  La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de 
lucrul acesta?”  (Isa 58,3).  Aceasta era o parte din îngrijorarea fariseului care se ruga la 
templu, de aceea el ţinea să înşire cu exactitate toate faptele sale evlavioase.   
 

 Un pastor povestea cândva, vorbind despre firea sa de altădată: „Eram dirijor de cor într-o 
mare comunitate din capitală.  Îmi părea rău că la balcon trebuia să cânte corul şi nu în faţa 
comunităţii.  Din când în când, mă uitam în sală, să văd, ştiu fraţii cine dirijează?”   

 

 Există unii membri credincioşi, care fac anumite lucruri bune, pe care alţii n-au reuşit să le 
realizeze sau n-au reuşit încă.  Pentru acele înfăptuiri, ei sunt vrednici de tot respectul.  Ei 



spun însă în dreapta şi în stânga ce nivel au atins şi se tem foarte mult ca nu cumva să 
treacă neobservaţi, să nu ştie ceilalţi ce trepte au urcat ei.  Trâmbiţarea virtuţilor, 
preamărirea propriilor biruinţe, aduc cu sine pierderea a tot ce s-a câştigat.  Această purtare 
anulează toată valoarea realizărilor spirituale.   

(05) Fariseul se laudă 

 Întreaga rugăciune a fariseului e o enumerare de fapte bune, deosebite, de merite 
personale.  El se laudă înaintea lui Dumnezeu.  Nu simte nicio nevoie, nu regretă nimic, nu 
cere nimic.  El înaintează pe platforma numărul unu a templului, stă în picioare şi Îi vorbeşte 
lui Dumnezeu, fără să lase loc ca şi Dumnezeu să-i vorbească lui.  A venit plin de sine şi a 
plecat fără nimic nou, gol spiritual. 
 

 Din spusele lui, putem afla:                                                                                                                                    
 

- că nu era hrăpăreţ;                                                                                                                                                
- că nu era nedrept;                                                                                                                                                                                      
- că nu era preacurvar;                                                                                                                                                                                                        
- că postea de două ori pe săptămână;                                                                                                                        
- că dădea zeciuială din toate veniturile lui. 
 

 Ce spunea el era numai normal să fie aşa; ar fi trebuit oare să fie hrăpăreţ, nedrept sau 
preacurvar?  Ce lucru deosebit era în absenţa acestor rele?  Trebuia pusă notă în dreptul 
lipsei nelegiuirilor acelora?  De altfel, cât era fariseul de iudeu şi de religios în sens mozaic şi 
rabinic, el nu se deosebea prea mult în atitudine de păgânul şi orgoliosul Nebucadneţar: 
„Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere 
împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava împărăţiei mele?”  (Dan 4,30).  
Traducerea în limbaj fariseic ar fi: „Oare nu este aceasta religia extraordinară pe care eu o 
practic, ca demonstraţie a sfinţeniei mele care nu are seamăn?”   
 

 Nu ştiu cum ar fi ieşit el la o confruntare a declaraţiilor sale cu realitatea.  Poate că a fost 
aşa.  Sau poate că nu.  Sau nu chiar aşa.  În fond, era vorba de rugăciune, unde nu se 
vorbeşte deloc aşa.  Rugăciunea nu este o predică.  Însoţită sau propulsată de mândrie, ea 
este egală cu zero.  Cu zero.  „Dumnezeu stă împotriva celor mândri”, zice Iacov în capitolul 
4,6 al cărţii sale.  Dumnezeu l-a respins, deci, cu siguranţă, i-a fost adversar indiscutabil.   
 

 Chiar lipsit de binefacerile harului iertător, fariseul venise într-o situaţie mult mai bună 
decât aceea în care pleca, pentru că, acum, Dumnezeu „stătea împotriva lui”.  Mai bine ar fi 
stat acasă! 
 

 Vorbind despre iudeii legalişti, apostolul Pavel a constatat că ei „au căutat să-şi pună înainte 
o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu” (Rom 
10,3).  Dumnezeu nu are nevoie în cer de spirite înfumurate, de oameni care se cred drepţi, 
de neoluciferi.  Acolo nu este loc pentru cei ce vor să se urce „cu aripile lor”.  Aceste trei 



cuvinte le-am extras dintr-o strofă-motto expusă cândva în vitrina unui magazin din Sibiu 
sub tabloul unei clase de absolvire a liceului.  Strofa întreagă zicea aşa:                                                                                          

 
„De-ar fi să mă înalţ până la stele                                                                                                          
Chemat la-al zeilor sobor,                                                                                                                                             
Eu n-aş primi altfel să zbor                                                                                                                                   
Decât cu aripile mele.”   
 

 Creştinul care vrea să se înalţe la cer cu aripile sale nu va ajunge niciodată acolo.  De fapt, 
nici nu va decola!  Automântuirea este pierdere sigură!  Cu toată valoarea lor practică, 
faptele noastre bune, dacă sunt prezentate ca merite înaintea lui Dumnezeu, sunt „ca o 
haină mânjită” (vezi Isaia 64,6).  Mântuitorul ne-a arătat care este atitudinea corectă în 
acest context: „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‚Suntem nişte 
robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem’” (Luca 17,10).  

(06) Fariseul se compară cu alţii 

 În final, Hristos zice: „Eu vă spun că mai degrabă omul acesta (vameşul) s-a pogorât acasă 
socotit neprihănit decât celălalt (fariseul).”  Fără să-şi dea seama, fariseul spune acelaşi 
lucru: „Eu nu sunt nici chiar ca vameşul acesta.”  Şi, într-adevăr, n-a fost ca el, pentru că n-a 
obţinut harul pe care Cerul l-a oferit cu îmbelşugare vameşului.  Dar fariseul făcuse deja o 
comparaţie mai generală, începându-şi „rugăciunea” cu afirmaţia: „Dumnezeule, Îţi 
mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni”.  Nu era.  Mântuitorul a arătat în repetate rânduri 
în ce primejdioase ape se scăldau fariseii.   
 

 Chiar la începutul pasajului studiat, Luca menţionează că „a mai spus şi pilda aceasta, pentru 
unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi-i dispreţuiau pe ceilalţi.”  El i-a 
dispreţuit pe alţii: „nu sunt ca ceilalţi oameni” şi în mod special pe celălalt închinător „sau 
chiar ca vameşul acesta”.  Fariseul se încredea în sine că e neprihănit – aceasta a fost 
neprihănirea lui, nu a lui Dumnezeu: „. . . socotit neprihănit decât celălalt” (versetul 14).  
„Celălalt” era fariseul – Hristos a declarat că el nu s-a pogorât acasă socotit neprihănit.  I-a 
lipsit cu desăvârşire neprihănirea lui Dumnezeu, singura care mântuieşte.  O avea pe a lui, 
prin fapte măreţe şi trâmbiţate. 

 

 Dar „omul acesta” (versetul 14), aşa cum a zis Isus, „s-a pogorât acasă socotit neprihănit”.  
Era neprihănirea divină, nu a lui, aşa cum o descrie apostolul Pavel: „Pentru că noi credem 
că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele legii” (Rom 3,28).  „Şi sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (versetul 
24).  „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin 
credinţa în Isus Hristos . . .” (Gal 2,16).  Vameşul nu era conştient în momentul acela că 
neprihănirea pe care o caută este neprihănirea Domnului Isus Hristos, dar era acelaşi lucru 
când suspina: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”  Mila cerută era tocmai harul prin 
care oamenii sunt socotiţi neprihăniţi.  A obţinut acea milă, acel har, acea neprihănire, de 
care avea absolută nevoie.  Aşa s-a pogorât acasă.  Fără fapte: care fapte?   



 

 Comparându-se cu vameşul, fariseul a fost laş; el s-a măsurat cu un etalon prea scăzut.  Ce 
ar fi putut zice el în comparaţie cu sfinţenia îngerilor cereşti sau a lui Dumnezeu?  Mă întreb 
cum ar fi reacţionat el, dacă ar fi auzit la urmă sentinţa, rezultatul închinării, aprecierea lui 
Hristos: că vameşul a fost socotit neprihănit şi nu el.  Cred că ura lui latentă ar fi izbucnit în 
torente năpraznice: să fie altul apreciat, îndreptăţit?  Şi încă, mai degrabă decât el?  Şi încă, 
un vameş murdar?   

 

 După terminarea unui concert, într-o cameră auxiliară, o tânără pianistă a izbucnit în plâns.  
O alta a întrebat-o: „De ce plângi, colega, doar ai avut succes?!”  Răspunsul ei a fost: „Da, 
dar ai avut şi tu!”   

 

 Iată o parabolă budistă, pe care a amintit-o undeva un pastor într-o predică.  În abis, 
păcătoşii suportă pedeapsa.  La un moment dat, unuia dintre ei i se trimite din cer o 
frânghie.  El o prinde cu amândouă mâinile şi începe să urce.  Disperaţi, o mulţime de 
păcătoşi se agaţă şi ei de frânghie.  Frânghia rezistă, însă cel dintâi strigă: „Lăsaţi frânghia!”  
Atunci, din ceruri, frânghia e retrasă, iar omului egoist i se spune: „Mai rămâi acolo!  Tu nu 
eşti vrednic de o viaţă mai bună!” 

 

 În Matei 20,1-16, evanghelistul redă parabola lucrătorilor viei.  Proprietarul viei a angajat 
lucrători la diferite ore ale zilei: dis-de-dimineaţă, la ceasul al treilea, al şaselea, al nouălea şi 
al unsprezecelea.  Cei angajaţi la urmă au primit, spre surprinderea lor şi a tuturor, câte un 
leu, ca pentru o zi întreagă de lucru.  Primii veniţi, când au văzut lucrul acesta, sperau că vor 
primi o răsplată mai mare, probabil de douăsprezece ori atât, pentru că lucraseră toată ziua.  
Când au primit şi ei tot câte un leu, au fost foarte nemulţumiţi şi au protestat: „Aceştia de 
pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit 
greul şi zăduful zilei” (versetul 12). 

 

 Dar stăpânul a replicat, adresându-se unuia din ei: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; 
nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?  Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă.  Eu vreau să-i plătesc şi 
acestuia din urmă ca şi ţie.  Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu?  Ori este ochiul tău rău, 
fiindcă eu sunt bun?”  (Versetele 13-15)   

 

 În parabola fiului risipitor, surpriza depăşeşte orice proporţii.  De bucuria cea mare a 
întoarcerii risipitorului, tatăl taie viţelul cel îngrăşat şi organizează o festivitate ca la o nuntă, 
de parcă fiul mizerabil întors din străinătate ar fi realizat lucruri nemaipomenit de bune.  
Dar bucuria aceea nu este acceptată de fiul cel mare, care n-a risipit nimic, ci a stat tot 
timpul acasă, muncind „ca un rob” (Luca 15,11-32; citatul este din versetul 29).  
Argumentele lui sunt supraîncărcate cu furie: acest „fiu al tău” nu trebuia primit acasă, 
viţelul cel îngrăşat nu trebuia tăiat în acest scop etc.  „‚Fiule‚’, i-a zis tatăl, ‚tu întotdeauna 
eşti cu mine şi tot ce am eu este al tău.  Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru 
că acest frate al tău era mort şi a înviat, era pierdut şi a fost găsit’” (versetele 31 şi 32).   

 



 Iată-l şi pe proorocul Iona, un tip al lui Hristos, aşa cum a interpretat Mântuitorul Însuşi (vezi 
Matei 12,38-40)!  Ninivitenii au primit solia predicată de el, s-au pocăit şi Dumnezeu a 
anulat verdictul de nimicire a cetăţii Ninive (vezi Iona 3,4-10 şi 4,9-11).  Iona însă, naţionalist 
feroce, ar fi preferat să-i vadă pe păgânii aceia pierind, doar erau duşmanii poporului iudeu.  
Şi apoi, cuvântul spus prin el să nu se împlinească?  Iona s-a mâniat foarte tare.  El s-a rugat 
Domnului: „Ah!  Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea?  
Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars.  Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos 
şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi că Te căieşti de rău!  Acum, 
Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!”  (Iona 4,2.3)   

(07) Cum se comportă vameşul 

 „Vameşul sta departe”.  El „nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer”; probabil privea 
spre pământ.  El „se bătea în piept şi zicea: ‚Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’”  
(Luca 18,13).  Nicio laudă, numai regrete umile şi sincere.  Spre deosebire de fariseu, el cere 
ceva şi anume milă.  Atât.  Adică cere har iertător.  Şi îl obţine.  Uşor.  El nu se măsoară cu 
oamenii, „cu ceilalţi oameni”; nici nu-i trece prin minte să se compare cu fariseul.  El se 
priveşte doar în comparaţie cu Dumnezeu şi-i este ruşine de sine însuşi. 
 

 Iată în continuare alţi „vameşi”:                                                                                                                                                                                                        
 
- Fraţii lui Iosif, când Beniamin a fost „prins” cu paharul în sac, au zis către guvernator, prin 
purtătorul lor de cuvânt Iuda: „Ce să mai spunem domnului nostru?  Cum să mai vorbim?  
Cum să ne mai îndreptăţim?”  (Gen 44,16)                                                                                                       
 
- Cuvântările lui Elifaz, Bildad, Ţofar şi Elihu nu l-au înfrânt pe Iov, însă, după ce a vorbit 
Dumnezeu, el a zis: „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).                       
 
- Isus le-a zis fariseilor: „Adevărat vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră 
în împărăţia lui Dumnezeu.  Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii şi nu      
l-aţi crezut.  Dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu    
v-aţi căit în urmă, ca să-l credeţi” (Mat 21,31.32).                                                                                                                                                                
 
- „Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.  Şi iată că 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.”  Fariseul s-a 
îndoit de chemarea profetică a lui Isus, pentru că permitea lucrul acesta.  Din nou, un 
fariseu dispreţuieşte şi osândeşte un vameş – femeia păcătoasă.  Dar Isus i-a zis: „Iertate îţi 
sunt păcatele!  . . .  Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace” (Luca 7,36-50; citate sunt 
versetele 36-38.48.50).   

(08) Dreptatea mea şi dreptatea lui Dumnezeu 



 Mecanismul renaşterii fiinţei omeneşti constă în trei etape distincte:                                                       
 
(01) iluminare;                                                                                                                                                   
(02) pocăinţă;                                                                                                                                                        
(03) înnoire. 
 

 Cea dintâi etapă se efectuează când razele Duhului lui Dumnezeu pătrund în inima omului 
păcătos şi îl conving de păcat, arătându-i propria stare (vezi Ioan 16,8-11) şi perfecţiunea 
Legii Morale, oglinda divină (vezi Iacov 1,23-25).  Pocăinţa este dată de Dumnezeu (vezi 
Fapte 5,31; 11,18) şi reprezintă „părere de rău pentru păcat şi părăsirea lui” (vezi Steps to 
Christ/Calea către Hristos, pagina 23).  Înnoirea este actul dumnezeiesc prin care omul 
devine o făptură nouă în Hristos, când „trăieşte, dar nu mai trăieşte el, ci Hristos trăieşte în 
el, şi viaţa pe care o trăieşte acum în trup o trăieşte în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care l-a 
iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru el” (Galateni 2,20, generalizat).   
 

 Duhul Sfânt începe, realizează şi desăvârşeşte aceste lucrări.  Mulţi îşi închipuie că Duhul 
Sfânt vine în inima omului după ce el însuşi le-a îndeplinit pe toate.  Atunci, care mai este 
scopul venirii Duhului Sfânt?  El şi numai El este realizatorul transformării omului.  Fără El, 
totul este zadarnic.  Unii gândesc aşa: dacă păzim poruncile, Dumnezeu va trimite Duhul Său 
în inima noastră.  Nimic mai fals.  De ce să-L plasăm pe El la urmă, după ce ne-am descurcat 
noi singuri în toate?  Să nu uităm că cele scrise în Galateni 5,22.23 reprezintă totuna cu Cele 
Zece Porunci: acestea sunt roada Duhului.  Deci, împlinirile poruncilor sunt produse ale 
lucrării Duhului Sfânt în viaţa omenească.   

 

 Trebuie să se facă distincţie între două lucrări ale Duhului Sfânt în legătură cu oamenii:     
(01) schimbarea vieţii; (02) împuternicirea pentru slujire.  De multe ori, acestea sunt 
confundate.  Noi zicem: Duhul Sfânt nu vine într-o inimă în care există păcat.  E adevărat, 
dar trebuie specificat: El nu-i încredinţează omului care preferă o viaţă de păcat un mandat 
de la Dumnezeu, să-l facă apostol al Său, dar lucrează asupra inimii omului ca să o întoarcă 
de la păcat la sfinţenie.  Asupra oricărei inimi. 

(09) Încheiere 

 O întrebare nu a pus Isus la încheierea pildei, cum a făcut în alte cazuri: „Cine credeţi că a 
mers acasă socotit îndreptăţit?”  Dacă ar fi întrebat aşa, care ar fi fost răspunsul?                                       
 
- Din partea ucenicilor: probabil că l-ar fi preferat pe fariseu, ei încă aveau păreri înalte 
despre acea clasă de oameni.                                                                                                                             
 
- Din partea restului ascultătorilor: ei erau şi mai confuzi cu privire la caracterul adevărat al 
fariseilor şi la fel de dezgustaţi ca şi aceştia de ocupaţia şi abuzurile vameşilor.  Când Isus a 
ales să-l viziteze pe Zacheu, mai marele vameşilor, „toţi cârteau şi ziceau: ‚A intrat să 
găzduiască la un om păcătos!’”  (Luca 19,7)                                                                                                   
 



- Din partea fariseului însuşi: fără îndoială că acesta se simţea acceptat de Dumnezeu şi 
îndreptăţit, doar expoziţia faptelor lui măreţe era impresionantă şi neîntrecută!  Cred că îşi 
răspundea ca Haman: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?”  (Est 
6,6) 
 

 Mântuitorul nu se lăsa derutat de opinia publică, chiar când rămânea singur pe o poziţie: 
„Eu vă spun că mai degrabă omul acesta (vameşul) s-a pogorât acasă socotit neprihănit 
decât celălalt (fariseul)” (Luca 18,14).  Şi de ce?  „Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine 
se smereşte va fi înălţat” (acelaşi verset).  Prin urmare: fariseul urma a fi smerit şi a fost, 
pentru că s-a înălţat; vameşul, din contra, a fost înălţat, pentru că s-a smerit. 
 

 Ce facem noi?  Dorim să fim înălţaţi, dar acolo se ajunge numai pe calea smereniei.  Să 
acceptăm lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră, pentru a ne smeri la piciorul crucii; să 
învăţăm de la Cel ce a zis: „. . . şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi 
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mat 11,29).  Doamne, condu-ne Tu la această 
experienţă vitală şi binecuvântată!  Amin!  

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 174: „Doamne, astăzi vin la tronul Tău!” 

            

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 



VIŢA CARE NU ESTE VIŢĂ 

 Biblia este foarte bogată în parabole, care abundă nu numai în evanghelii, ci şi în Vechiul 
Testament.  Iată câteva din cele străvechi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
- Copacii aleg spinul ca împărat: Iotam era fiul cel mai tânăr al lui Ghedeon, singurul scăpat 
de la măcelărirea săvârşită de Abimelec, cu concursul locuitorilor Sihemului.  Abimelec era 
alt fiu al lui Ghedeon, dintr-o ţiitoare.  Iotam a strigat o pildă din vârful Muntelui Garizim: 
copacii au încercat să ungă un împărat; după ce, pe rând, măslinul, smochinul şi viţa au 
refuzat, ei s-au adresat spinului, care a acceptat, cu condiţia ca ei să se odihnească sub 
umbra lui.  Copacii îi simbolizau pe locuitorii Sihemului, iar spinul pe Abimelec (Jud 9,7-20).                                                                                                                           
 
- Samson prezintă o ghicitoare/parabolă, cu ocazia nunţii sale în ţara filistenilor: „Din cel ce 
mănâncă a ieşit ce se mănâncă şi din cel tare a ieşit dulceaţă” (Jud 14,14).  Însemna leul şi 
fagurul de miere din el.                                                                                                
 
- Natan îl mustră pe David pentru păcatul său: el a început cu o pildă, despre un bogat care 
„nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului 
care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el” (2 Samuel 
12,1-14; citatul este luat din versetul 4).  Natan i-a zis: „Tu eşti omul acesta!”  (Versetul 7)                                                                                                                              
 
- Femeia din Tecoa vorbeşte cu David: Ioab o instruise să apeleze la împărat pentru 
întoarcerea lui Absalom din Gheşur; ea a început cu o pildă privitoare la cei doi fii ai ei, care, 
chipurile, se luptaseră între ei pe câmp şi unul îl ucisese pe celălalt, iar familia cerea acum 
pedepsirea vinovatului, despre care ea zicea: „Ei ar stinge astfel şi tăciunele care-mi mai 
rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaş viu pe faţa pământului” (2 Sam 
14,1-20; citatul este din versetul 7).                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
- Unul din fiii proorocilor vorbeşte cu Ahab: după ce împăratul îi dăduse drumul lui Ben-
Hadad, acest prooroc s-a legat la ochi şi s-a aşezat pe drumul împăratului, cerându-i ajutor, 
când acesta a trecut pe acolo.  Pretindea că i s-a cerut să-l păzească pe un om, iar dacă 
dispare, viaţa sa va răspunde pentru cel fugit.  Între timp, acela s-a făcut nevăzut.  După 
aceea, proorocul s-a descoperit şi l-a mustrat pentru că îl lăsase pe împăratul sirian să 
scape, prezicând că viaţa lui Ahab va răspunde pentru viaţa lui Ben-Hadad, pe care 
Dumnezeu îl sortise nimicirii (1 Împ 20,35-43).                                                                                                                      
 
- Ioas, împăratul lui Israel, îi trimite vorbă lui Amaţia, împăratul lui Iuda: Amaţia îl 
provocase la luptă, iar Ioas i-a răspuns printr-o parabolă: „Spinul din Liban a trimis să-i 
spună cedrului din Liban: ‚Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’  Şi fiarele sălbatice din Liban 
au trecut şi au călcat spinul în picioare.  I-ai bătut pe edomiţi şi a început să ţi se înalţe 
inima.  Bucură-te mai bine de slava ta şi stai acasă.  Pentru ce să stârneşti un rău, care ar 
aduce căderea ta şi a lui Iuda?”  (2 Împ 14,9.10)                                                                                              
 



- Viţa neroditoare, preînchipuindu-l pe Israel: Dumnezeu Şi-a exprimat regretul pentru 
apostazia continuă a poporului Său ales (Isa 5,1-7). 
 

 Iată în continuare textul întreg al acestei ultime parabole:                                                                 
 
- Versetul 1: „Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui.  
Preaiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă.”                                                                   
 
- Versetul 2: „I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese.  A 
zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri 
buni, dar a făcut struguri sălbatici.”                                                                                                           
 
- Versetul 3: „‚Acum, dar’, zice Domnul, ‚locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, 
judecaţi voi între Mine şi via Mea!’”                                                                                                  
 
- Versetul 4: „Ce aş mai fi putut face viei Mele şi nu i-am făcut?  Pentru ce a făcut ea struguri 
sălbatici, când Eu Mă aşteptam să facă struguri buni?”                                                                      
 
- Versetele 5-6: „Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie 
păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare; o voi pustii; nu va mai fi 
curăţită, nici săpată, spini şi mărăcini vor creşte în ea!  Voi porunci şi norilor, să nu mai plouă 
peste ea.”                                                                                                                                                      
 
- Versetul 7: „Via Domnului oştirilor este casa lui Israel şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o 
iubea.  El Se aştepta la judecată şi, când colo, iată sânge vărsat!  Se aştepta la dreptate şi, 
când colo, iată strigăte de apăsare!”   
 

 Această parabolă despre via care îl reprezenta pe poporul ales, iubit şi îngrijit de Dumnezeu, 
a fost folosită şi de Domnul Isus Hristos, către sfârşitul lucrării Sale mesianice, şi este 
raportată în Matei 21,33-44, Marcu 12,1-11 şi Luca 20,9-18.  În Isaia 5,1-7, Dumnezeu dă o 
explicaţie clară a termenilor parabolei, „via Domnului oştirilor este casa lui Israel şi bărbaţii 
lui Iuda sunt viţa pe care o iubea.”  De asemenea, este vorba în întregime despre viţă, 
motivul întreg al amărăciunii fiind producerea de struguri sălbatici, în loc de struguri buni.  
În parabola Domnului Isus, nu se discută despre calitatea strugurilor, ci despre ferocitatea 
vierilor, care-i bat, îi rănesc sau îi ucid pe trimişii stăpânului, când aceştia vin să primească o 
parte din roade.  Mântuitorul nu face o aplicaţie, dar conducătorii iudeilor înţeleg că este 
vorba despre ei şi ura lor împotriva Lui se înteţeşte.  
 

 Iată o scenă care a avut loc curând după ziua aceea: „Isus şi ucenicii Săi erau pe drum spre 
Ghetsimani, la poalele Muntelui Măslinilor, un loc retras, pe care El îl vizitase adesea pentru 
meditaţie şi rugăciune.  Mântuitorul le explicase ucenicilor Săi misiunea Sa în lume şi 
legătura spirituală cu El pe care ei trebuia să o menţină.  Acum, El ilustrează lecţia.  Luna 
străluceşte în mod clar şi Îi descoperă o viţă înflorind.  Atrăgând atenţia ucenicilor la ea, El o 
foloseşte ca un simbol.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 674) 



 

 Să ne ocupăm acum de parabola care se află la centrul acestei predici.  Se găseşte în 
Evanghelia lui Ioan, capitolul 15.  Vom cita câteva versete din acest pasaj:                                                     

 

- Versetul 1: „Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul.”                                                       
 
- Versetul 2: „Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice 
mlădiţă, care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.”                                      
 
- Versetul 3: „Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus.”                 
 
- Versetul 4: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi.  După cum mlădiţa nu poate aduce 
roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu 
rămâneţi în Mine.”                                                                                                                                                                                         
 
- Versetul 5: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.  Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu 
aduce multă roadă; căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.”                                                      
 
- Versetul 6: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi 
se usucă; apoi, mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.”                                           
 
- Versetul 8: „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi 
astfel ucenicii Mei.”   
 

 Via produce struguri sălbatici, vierii sunt necinstiţi şi violenţi.  Este vorba despre poporul 
ales, care nu aduce roadele aşteptate de Dumnezeu, şi de conducătorii lui, care îi ucid pe 
solii Domnului şi, în ultimă instanţă, Îl asasinează chiar pe Fiul Vierului. 

 

 Isus zice: „Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul.”  Viţa de mai înainte, Israelul 
trupesc, a dezamăgit.  Îngrijită în modul cel mai competent şi mai graţios, ea a făcut struguri 
sălbatici: necredinţă, răutate, stricăciune, lepădarea soliilor divine, a solilor care le-au adus 
şi, în final, a Fiului lui Dumnezeu.  Ce s-a ales de via aceea?  Potrivit cu descrierea deciziei lui 
Dumnezeu din Isaia, părăsire, devastare, ruină.  Hristos a fost şi mai explicit: „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).  Şi iată neamul acela: „Voi însă 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” (1 Pet 2,9).   
 

 Creştinismul autentic, biserica viului Dumnezeu, a preluat misiunea eşuată de la Israelul 
fizic.  Ce au făcut ei bine, creştinismul a întregit şi a continuat, ducând evanghelia mântuirii 
până la marginile pământului, după care, în ultima fază, Hristos va reveni: „Evanghelia 
aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 



neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).  Observaţi?  Evanghelia împărăţiei  
(„împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele 
cuvenite”) ajunge la orice făptură, pentru mântuire sau pentru mărturie.  Atunci va veni 
sfârşitul, va veni Hristos, Împăratul cel veşnic; piatra desprinsă din munte va nimici şi va 
înlocui împărăţiile lumii acesteia (Dan 2,44): „Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care 
ziceau: ‚Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său.  Şi El va 
împărăţi în vecii vecilor!’”  (Apoc 11,15) 
 

 Aceasta a fost viţa omenească, poporul lui Dumnezeu; cunoaştem chemarea, istoria şi 
efectivitatea ei.  Nu a fost adevărata viţă, nici măcar în forma ei altoită, îmbunătăţită, a 
neamului ales care a preluat împărăţia.  Pentru că preluarea împărăţiei este tranzitorie; în 
final, împărăţia trece în mâinile Mântuitorului nostru.  El zice: „Eu sunt adevărata Viţă.”  Să 
uităm pentru un moment simbolistica de viţă roditoare a poporului lui Dumnezeu şi să 
mergem la Viţa supremă, adevărata Viţă.  În acest caz, credincioşii încetează să mai fie viţă – 
ei sunt doar mlădiţe: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15,5).  Să explorăm acum 
mai departe acest raport: Viţa şi mlădiţele. 
 

 Adevărata Viţă are mlădiţe diferite, care prezintă rezultate la fel de diferite:                                   
 

(01) mlădiţe care nu rămân în Viţă, ele nu pot să aducă roadă, iar viitorul lor este 
incinerarea (versetele 4 şi 6);                                                                                                                                                      
 
(02) mlădiţe care sunt în El, în Viţă, dar care nu aduc roadă, sunt tăiate, se usucă, sunt 
strânse, aruncate în foc şi ard (versetele 2 şi 6);                                                                                           
 
(03) mlădiţe care sunt în El și care aduc roadă, dar care, pentru a aduce şi mai multă roadă, 
sunt curăţite (versetul 2).   
 

 Privind la aceste date, eu nu observ nicio mlădiţă perfectă – toate trebuie să facă mai bine şi 
sunt ajutate în acest scop.  Dar Viţa?  Aceasta este perfectă, pentru că este „adevărata 
Viţă”.  Adevărată în ce sens?  Este vorba de o viţă din natură, din botanică, plantă propriu-
zisă?  Nu.  Isus este Viţa care nu este viţă.  Şi, totuşi, El este adevărata Viţă, adică altfel 
decât cea descrisă de profetul Isaia.  Adevărată în acest sens.   
 

 Isus nu este o viţă obişnuită, El nu este o plantă.  El este Omul-Dumnezeu.  O Viţă care nu 
este chiar viţă, dar care are ceva în comun cu aceasta.  Este vorba doar de o metaforă, El S-a 
comparat pe Sine cu o viţă: El este centrul vieţii, ucenicii Lui sunt mlădiţele care primesc 
viaţa şi hrana şi puterea de la El. 
 

 „Viaţa viţei devine viaţa mlădiţei.  Tot aşa, sufletul mort în fărădelegi şi păcate primeşte 
viaţă prin legătură cu Hristos.  Prin credinţă în El ca Mântuitor personal se formează 
îmbinarea.  Păcătosul uneşte slăbiciunea lui cu tăria lui Hristos, goliciunea lui cu plinătatea 
lui Hristos, fragilitatea lui cu puterea durabilă a lui Hristos.  Atunci, el are gândul lui Hristos.  
Natura umană a lui Hristos a atins natura noastră umană şi natura noastră umană a atins 



divinitatea.  Astfel, prin intermediul Duhului Sfânt, omul devine părtaş de fire 
dumnezeiască.  El este acceptat în Cel Iubit.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 675)  
 

 „‚Eu sunt adevărata Viţă.’  Iudeii consideraseră întotdeauna viţa ca pe cea mai nobilă dintre 
plante şi un tip pentru tot ce era puternic, excelent şi roditor.  Israel fusese reprezentat ca o 
viţă pe care Dumnezeu o plantase în Ţara Făgăduită.  Iudeii îşi bazau nădejdea de mântuire 
pe faptul legăturii lor cu Israel.  Însă Isus zice, Eu sunt Viţa reală.  Nu vă gândiţi că, printr-o 
legătură cu Israel, voi puteţi deveni părtaşi de viaţa lui Dumnezeu şi moştenitori ai 
făgăduinţei Sale.  Numai prin Mine se primeşte viaţă spirituală.”  (Ibid.) 
 

 Capitolul 15 din cartea lui Ezechiel este foarte scurt, alcătuit din numai 8 versete.  Să le 
citim:                                                                                                                                                                       

 
- Versetele 1-2: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‚Fiul omului, ce are lemnul de viţă 
mai mult decât orice alt lemn, viţele de vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din 
pădure?’”                                                                                                                                                        
 
- Versetul 3: „Ia oare cineva din lemnul acesta, ca să facă vreo lucrare?  Face cineva din el 
vreun cârlig de atârnat ceva în el?”                                                                                                         
 
- Versetul 4: „Iată că este pus pe foc să ardă; după ce îi arde focul cele două capete şi 
mjilocul, mai poate fi el bun de ceva?”                                                                                                 
 
- Versetul 5: „Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el; cu cât mai puţin acum, 
după ce l-a mistuit şi l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el?”                                                       
 
- Versetul 6: „De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Ca lemnul de viţă dintre copacii 
din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, aşa voi da şi pe locuitorii Ierusalimului.’”                    
 
- Versetul 7: „Îmi voi întoarce faţa împotriva lor; au ieşit din foc, dar focul îi va arde de tot.  
Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întoarce faţa împotriva lor.”                                                 
 
- Versetul 8: „‚Voi preface ţara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioşi’, zice Domnul 
Dumnezeu.”   
 

 Aici vedem limitele chiar ale unei viţe bune: lemnul nu este bun de nimic, nu se poate face 
mobilă din el, nici case, nici garduri, nici măcar un cârlig.  Nimic.  Lemnul acela este bun 
numai pentru foc.  Dar din lemnul acela, când este viu şi productiv, iese un fruct atât de 
minunat, cu sucul lui binecuvântat.  Tot ce are preţ la o viţă de vie este fructul.  Dacă acela 
nu există, planta în sine nu are niciun rost, nu este bună nici măcar pentru umbră, trebuie 
arsă, făcută una cu pământul.  Aşa zice Domnul prin Ezechiel. 
 



 În cuvintele Mântuitorului din Ioan 15, aceeaşi este ideea principală – mlădiţele sunt bune 
numai pentru roadă sau pentru foc.  Una sau alta.  Când aduc roadă, este nevoie să fie 
curăţite, ca să aducă şi mai multă roadă. 
 

 Hristos a zis: „Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie” (Ioan 15,2); El, 
adică Vierul, Tatăl.  De asemenea: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca 
mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi, mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard” 
(versetul 6).  La fel se întâmplă cu neghina (Mat 13,30.40-42) şi cu pleava (Mat 3,12). 
 

 Interesant este că Hristos nu S-a comparat pe Sine cu un copac falnic, aşa cum era copacul 
cel mare din Daniel 4, care a fost un simbol al lui Nebucadneţar şi care a trebuit tăiat pentru 
un timp, datorită nevredniciei împăratului respectiv.  Isus nu S-a comparat pe Sine cu un 
cedru, eucalipt, stejar, fag, sequoia.  Nu.  S-a comparat cu viţa: „Eu sunt adevărata Viţă.”   
 

 Aşa afirmă şi Spiritul Profetic: „‚Eu sunt adevărata Viţă’, zice El.  În loc să aleagă graţiosul 
palmier, cedrul măreţ sau puternicul stejar, Isus ia viţa cu cârceii ei agăţători ca să Se 
reprezinte pe Sine.  Palmierul, cedrul şi stejarul stau singuri.  Ei nu au nevoie de sprijin.  Însă 
viţa se înfăşoară în jurul spalierelor şi aşa urcă spre cer.  Tot aşa Hristos, în natura Sa 
omenească, depindea de puterea divină.  ‚Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi’, a 
declarat El (Ioan 5,30).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 674-675) 
 

 Viţa trebuie să aducă rod.  Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru ca, în trup omenesc, să 
aducă rod: ascultare desăvârşită de voia Tatălui Său, de poruncile Lui (Ioan 6,38; 15,10).  El 
a venit ca să răscumpere omenirea pierdută, să o aducă înapoi în familia cerului: acesta a 
fost un rod vital, măreţ, al întrupării şi misiunii sale pe pământ.  În final, al morţii Sale: „Va 
vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora” (Isa 53,11).  Acest rod al suferinţelor şi 
morţii Sale este astfel prezentat: „După aceea, m-am uitat şi iată că era o mare gloată, pe 
care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, şi strigau cu glas tare şi ziceau: 
‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!’”  
(Apoc 7,9.10) 

 

 Mântuirea este a Mielului, mântuiţii sunt produsul lucrării Sale mântuitoare.  El a venit pe 
pământ ca să aducă rod şi nu putea părăsi această misiune, orice s-ar fi întâmplat.  Unul din 
bătrâni l-a întrebat pe Ioan cine sunt cei îmbrăcaţi în haine albe.  Ioan a spus că nu ştie şi 
bătrânul i-a dat atunci răspunsul: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi 
le-au albit în sângele Mielului” (Apoc 7,14).  Sângele Mielului a rodit suflete salvate pentru 
veşnicie şi acestea sunt foarte multe, poate miliarde. 

 

 „Este în Mine şi n-aduce roadă.”  Ce roadă?  Am putea distinge două categorii la capitolul 
roadă sau roade, care coincid cu experienţa terestră a Fiului lui Dumnezeu:                                                                                                                                                         

 



(01) Caracterul creştin, asemănător caracterului Său, acesta fiind totuna cu roada Duhului 
Sfânt (Gal 5,22.23).  „Viaţa viţei se va manifesta în roada parfumată de pe mlădiţe.  ‚Cine 
rămâne în Mine’, a zis Isus, ‚şi în cine rămân Eu aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine 
nu puteţi face nimic.’  Când trăim prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu, roadele Duhului se vor 
vedea în viaţa noastră; nu va lipsi niciuna.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 676)                                                                                                                                            
 
(02) Suflete salvate din păcat şi aduse în turma Domnului, în împărăţia luminii, aşa cum a zis 
El către ucenici: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Mat 28,19).  De asemenea: 
„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” (Ioan 15,16). 
 

 Fiecare din noi este un rod al jertfei mântuitoare a Domnului Isus Hristos.  Şi El vrea ca noi 
să nu fim egoişti, ci să fim factorii Săi pentru realizarea şi a altor roade, a mult mai multor 
roade.  Această misiune este vitală, este o chestiune de viaţă sau moarte: numai mlădiţele 
care aduc roadă şi care sunt curăţite ca să aducă şi mai multă roadă vor ajunge în cer, ca să 
guste din rodul viţei, cel nou, al împărăţiei Domnului.  Mlădiţele care se rezumă la a fi 
ornamentale, care nu aduc roadă, cu toată chemarea şi îngrijirea primită, vor pieri în foc. 

 

 Nu există însă rodnicie fără Hristos: „. . . nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în 
Mine.  Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.  Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce 
multă roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15,4.5).   
 

 Ce putem face noi fără Hristos în materie de rodnicie?  Nimic.  Rezultatul despărţirii de 
Hristos este zero.  Dar cu El?  „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte”, a zis apostolul Pavel 
(Filip 4,13).  Adică totul.  Faceţi deosebirea între nimic şi tot, între zero şi nemărginire.           

 

 Întrebarea de bază care se pune este dacă rămânem în Hristos sau nu.  Dacă nu, rodnicia 
este imposibilă şi destinaţia este uscarea şi focul.  Dar cum este posibil să fim în El şi să nu 
aducem roadă?  „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”, a zis Mântuitorul în Matei 22,14.  
Năvodul evangheliei prinde tot felul de peşti (vezi Matei 13,47), dar urmează o selecţie 
(versetele 48-50).  Nu toţi cei înscrişi în registrele comunităţilor vor moşteni împărăţia 
cerurilor (vezi Matei 7,21-23).  Ei sunt în Hristos, pentru că L-au mărturisit şi au acceptat să 
facă parte din trupul Lui, biserica.  Dar aceasta nu este o garanţie a mântuirii.   

 

 E nevoie de mult mai mult decât de apartenenţa formală la biserică.  „‚Rămâneţi în Mine şi 
Eu voi rămâne în voi.’  A rămâne în Hristos înseamnă o primire continuă a Spiritului Său, o 
viaţă de predare fără rezerve în serviciul Său.  Canalul de comunicare trebuie să fie deschis 
în permanenţă între om şi Dumnezeul său.  După cum mlădiţa de viţă încontinuu trage seva 
din viţa cea vie, tot aşa trebuie să ne ţinem noi de Isus şi să primim de la El prin credinţă 
tăria şi desăvârşirea propriului Său caracter.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 676) 
 



 În noaptea în care a fost vândut, Hristos a mâncat Paştele cu ucenicii Lui, ultimul Paşte 
valabil.  El le-a servit pâine nedospită şi suc de struguri.  Despre acest al doilea produs, 
evanghelistul ne spune: „Apoi a luat un pahar şi, după ce I-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.  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 26,27-29). 
 

 Nu e folosit cuvântul „vin”; Isus a zis „acest rod al viţei”.  Viţa făcuse rod, sucul lui simboliza 
acum sângele Domnului Isus, legământul cel nou cu credincioşii, prin care ei sunt mântuiţi.  
Adevărata Viţă ţinea în mâna Sa rodul viţei naturale, pe care l-a binecuvântat şi l-a dat 
ucenicilor.  Ni-l dă şi nouă.  Prin el trăim în veci.   

 

 „‚Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit’, a zis Isus.  Dumnezeu 
doreşte să manifeste prin voi sfinţenia, bunătatea, compasiunea propriului Său caracter.  
Însă Mântuitorul nu le cere ucenicilor să lucreze pentru a aduce roadă.  El le spune să 
rămână în El.  ‚Dacă rămâneţi în Mine’, zice El, ‚şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi 
orice veţi vrea şi vi se va da.’  Prin cuvânt rămâne Hristos în urmaşii Săi.  Aceasta este 
aceeaşi unire vitală care este reprezentată prin consumarea trupului şi sângelui Său.  
Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă.  Primindu-le pe ele, voi primiţi viaţa de la Viţă.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 677)            
 

 Prin urmare: rămânere în Hristos, în Viţa cea adevărată, ca mlădiţe alese; curăţire pentru 
eficienţă; aducere de roadă; de multă roadă; roada noastră să rămână; întâlnire cu Viţa cea 
adevărată în împărăţia Sa, ca să ne servească rodul viţei, cel nou, la tronul Celui Preaînalt!  
Ce perspectivă măreaţă!  Doamne, fii cu noi, în veci de veci!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 70: „Cuvânt dumnezeiesc” 

Cântarea de închidere, 88: „Mai sus de cerul înstelat” 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

 



„ADEVĂRUL VĂ VA FACE SLOBOZI”  

 Fariseii au adus la templu o femeie pe care o învinuiau de adulter.  Pentru a-I întinde 
Mântuitorului o cursă, ei L-au întrebat ce zice El despre pedeapsa care trebuie să fie aplicată 
asupra ei.  Pricepând viclenia şi răutatea lor, El S-a plecat şi a scris cu degetul pe pământ, 
păstrând tăcere deplină.  Pentru că ei insistau ca El să le dea un răspuns, Hristos S-a ridicat şi 
a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea” (Ioan 8,1-11; citat 
este versetul 7).  După plecarea tuturor acuzatorilor, El a întrebat-o pe femeie: „Unde sunt 
pârâşii tăi?  Nimeni nu te-a osândit?”  (Versetul 10).  „Nimeni, Doamne”, a răspuns ea.  „Nici 
Eu nu te osândesc”, a zis Isus, „du-te şi să nu mai păcătuieşti” (versetul 11). 
 

 Aceasta a fost o predică a tăcerii, adresată acuzatorilor; o predică atât de puternică, încât 
toţi „s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei 
mai bătrâni, până la cei din urmă” (versetul 9).   

 

 După predica tăcerii pătrunzătoare, Hristos a predicat cu glas tare adevăruri preţioase şi 
anume:                                                                                                                                         

 
(01) Isus Hristos este Lumina lumii (Ioan 8,12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(02) Dumnezeu-Tatăl mărturiseşte despre Fiul Său (versetele 16-18).                                                     
(03) Cei nepocăiţi vor muri în păcatele lor (versetele 21-24).                                                                                  
(04) Oamenii Îl vor cunoaşte pe Hristos atunci când va fi înălţat (versetul 28).                                                                                
(05) Dumnezeu-Tatăl nu L-a lăsat pe Fiul Său singur (versetul 29).                                                                                
 

 Evanghelistul raportează că, după acele cuvinte, mulţi au crezut în El (versetul 30).  Isus a zis 
către aceia care au crezut în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii 
Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi” (versetele 31 şi 32).   
 

 Astfel, după predica tăcerii, care a fost predica vizuală, Isus a ţinut predica sonoră, una 
dintre cele mai puternice predici ale Sale.  Adversarii Săi doriseră să ucidă cu pietre o 
femeie, dar au plecat ruşinaţi şi îngrijoraţi.  Mai târziu, unii iudei au crezut în El, alţii au luat 
pietre ca să arunce în El.  Cuvintele Sale i-au ridicat pe unii oameni, i-au înfuriat pe alţii.   

 

 Din cuvintele lui Isus, învăţăm următoarea schemă a experienţei spirituale:                                                                                                 
 

- credeţi în Hristos = credinţă;                                                                                                                       
- rămâneţi sau continuaţi în cuvântul Său = statornicie;                                                                                                                                  
- veţi cunoaşte adevărul = cunoaştere esenţială;                                                                                    
- adevărul vă va face slobozi = libertate.                                                                                                           
 

Prin urmare: credinţă  statornicie  cunoaşterea adevărului  libertate    
 
Libertatea autentică este un produs al credinţei statornice în adevărul divin. 
 



 Ne aducem aminte că păgânul guvernator Pilat L-a întrebat pe Hristos: „Ce este adevărul?”  
(Ioan 18,38).  Răspunsul nu a fost dat atunci, pentru că Pilat nu a aşteptat să-l primească, ci 
a ieşit din sala de judecată.   
 

 Ce este adevărul?  Ni se răspunde din belşug în Sfânta Scriptură.  Iată în continuare patru 
răspunsuri la această întrebare:                                                                                                                                                  

 
(01) „Legea Ta este adevărul” (Ps 119,142).                                                                                                                                                                                                                                                           
(02) „Toate poruncile Tale sunt adevărul” (Ps 119,151).                                                                                                             
(03) „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17,17).                                                                                                
(04) „Eu sunt (calea), adevărul (şi viaţa)”, a zis Hristos în Ioan 14,6.                                                                          
 
Punctele acestea patru – legea, poruncile, Cuvântul, Hristos – pot fi reduse la două:  
    Hristos   Cuvântul Său      
 

 Adevărata libertate a omului rezultă din cunoaşterea adevărului, Adevărul viu – Hristos, şi 
adevărul revelat – Sfânta Scriptură.  Reversul este că necunoaşterea Mântuitorului şi a 
Cuvântului inspirat înseamnă sclavie îngrozitoare, dezgustătoare, nimicitoare.  Libertatea 
este o valoare supremă, un dar de la Creator.  Atât de mult ţine Dumnezeu la libertatea de 
conştiinţă şi de decizie a creaturilor Sale, încât a fost dispus să-Şi asume riscul apariţiei 
păcatului, a cărui nimicire a costat viaţa Fiului Său.   
 

 Aşa zice Spiritul Profetic: „Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea 
tuturor fiinţelor inteligente depinde de acordul lor perfect cu marile ei principii ale 
neprihănirii.  Dumnezeu doreşte de la toate creaturile Sale serviciul iubirii – serviciu care 
izvorăşte dintr-o apreciere a caracterului Său.  El nu găseşte nicio plăcere într-o ascultare 
forţată; şi El le oferă tuturor libertatea voinţei, pentru ca ei să-I poată aduce un serviciu 
voluntar.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 34) 
 

 A zis Domnul nostru Isus Hristos: „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 
8,36).  Nu există altă libertate adevărată decât aceea pe care o oferă Hristos: devenind 
slujitorii sau robii Lui, noi suntem cu adevărat slobozi.  Nu există un vid, în care omul să fie 
în afara robiei păcatului şi în afara robiei neprihănirii, aceasta din urmă fiind dată şi 
garantată de Hristos.  Nu există neutralitate în această privinţă.  Dacă, pe de o parte, nimeni 
nu poate sluji la doi stăpâni (conform cu Matei 6,24), pe de altă parte, nimeni nu se poate 
sustrage de la amândouă slujirile.  Cine refuză să fie un rob al Domnului Isus Hristos devine 
în mod implicit rob al Satanei şi va avea motive nenumărate să regrete amarnic. 
 

 Libertate absolută?  Nu există un astfel de lucru.  În timp ce păcatul este robie, adevărata 
libertate, aceea de obârşie divină, este ea însăşi robie, dar un alt tip de robie.  Aşa zice 
apostolul Pavel: „Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai 
neprihănirii. . . .  Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire” 
(Rom 6,18.20).  Adică, fiind robi ai păcatului, vă lipsea totalmente neprihănirea.  



 

 Distingem astfel aceste două tipuri de robie:  
 

(01) robia negativă, a păcatului, care este mizerie şi moarte, şi                                                                       
(02) robia pozitivă, a neprihănirii, care este libertate şi fericire eternă.  
 

 „Fiecare suflet care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri.  El 
nu este al lui însuşi.  El poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai cumplită robie.  Lui 
nu i se permite să vadă frumuseţea adevărului, pentru că mintea lui este sub controlul lui 
Satana.  În timp ce se măguleşte cu ideea că urmează deciziile propriei sale judecăţi, el 
ascultă de voinţa prinţului întunericului.  Hristos a venit să rupă din suflet cătuşele sclaviei 
păcatului.  ‚Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi’ (Ioan 8,36).  ‚Legea Duhului 
de viaţă în Hristos Isus’ ne izbăveşte de ‚legea păcatului şi a morţii’ (Rom 8,2).  În lucrarea de 
răscumpărare nu există constrângere.  Nicio forţă exterioară nu este folosită.  Sub influenţa 
Duhului lui Dumnezeu, omul este lăsat liber să aleagă cui va sluji.  În schimbarea care are loc 
când sufletul se predă lui Hristos, există cel mai înalt sens de libertate.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 466) 

 

 „Dumnezeu nu forţează niciodată voinţa sau conştiinţa; însă metoda continuă al lui Satana – 
de a câştiga controlul asupra acelora pe care nu-i poate seduce altfel – este constrângerea 
prin cruzime.  Prin teamă sau forţă, el se străduieşte să stăpânească conştiinţa şi să asigure 
închinare pentru sine.  Pentru a realiza lucrul acesta, el lucrează atât prin autorităţile civile, 
cât şi prin cele religioase, determinându-le să impună legi omeneşti care sfidează legea lui 
Dumnezeu.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 591)  
 

 „În probleme de conştiinţă, sufletul trebuie lăsat liber, nestingherit.  Nimeni nu trebuie să 
controleze mintea altuia, să judece pentru altul sau să prescrie datoria lui.  Dumnezeu îi dă 
fiecărui suflet libertatea de a gândi şi a urma convingerile sale proprii.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 550)            
 

 Libertatea promisă de oamenii nelegiuiţi este o cursă şi o minciună teribilă: „Le făgăduiesc 
slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii.  Căci fiecare este robul lucrului de 
care este biruit” (2 Pet 2,19).  Exact aşa S-a exprimat şi Domnul Hristos, când iudeii au 
afirmat că ei nu au fost niciodată robii nimănui (vezi Ioan 8,33): „Adevărat, adevărat vă spun 
că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului” (versetul 34).  Ce trist este faptul că Eva şi 
Adam au vândut libertatea, de care dispuneau prin însuşi actul creaţiunii, pentru robia 
păcatului!   
 

 Lozincile Revoluţiei Franceze din 1789-1799 au fost: Libertate, Egalitate, Fraternitate.  
Frumoase idealuri, care se vor împlini în împărăţia lui Dumnezeu – numai acolo şi numai 
atunci.  

 



 Cine este cu adevărat liber: păcătosul sau creştinul?  Adevărul biblic, aşa cum a fost stabilit 
de Cel ce este Adevărul viu, Hristos, îi face pe oameni cu adevărat liberi.  Am avut colegi de 
şcoală sau prieteni din biserică porniţi pe rele; le-au făcut, s-au ruinat, sunt de mult în 
ţărâna pământului.  Au crezut că libertatea de preferat este aceea care exclude orice 
restricţii, credinţă care i-a costat mult.  Profetul Ieremia a declarat că „este bine pentru om 
să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângeri 3,27).   
 

 „Legea lui Dumnezeu, care a fost condiţia legământului divin cu Avraam, era considerată de 
Esau drept jug de sclavie.  Înclinat spre neînfrânare, el nu dorea nimic altceva atât de mult 
ca libertatea de a face ce îi place.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 178)  
 

 Unul din fiii lui David a fost Adonia.  Ni se spune că „tatăl său nu-l mustrase niciodată în 
viaţa lui, zicând, ‚Pentru ce faci aşa?’” (1 Împ 1,6).  Acesta este răsfăţ, educaţie 
antiautoritară, şi s-a practicat cu 1.000 de ani înainte de Hristos, adică acum circa 3.000 de 
ani!  Rezultatul acelui răsfăţ?  Adonia s-a răsculat împotriva tatălui său şi împotriva planului 
lui Dumnezeu ca Solomon să urmeze la tron după tatăl său David.  Adonia s-a declarat 
împărat – pentru câteva ore!  Şi şi-a sfârşit viaţa executat!  (Vezi 1 Împăraţi 1,5; 2,24.25)   
 

 Este interesant că Iacov, care a scris cunoscuta-i carte de cinci capitole, ar fi putut începe 
epistola sa astfel: „Iacov, rob al lui Dumnezeu şi frate al Domnului Isus Hristos.”  Ar fi avut 
dreptate, pentru că aşa este numit de Pavel în Galateni 1,19: „Dar n-am văzut pe niciunul 
altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.”  Nu aşa a scris Iacov însuşi, ci precum 
cunoaştem: „Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos” (Iac 1,1).  Fratele său, 
Iuda, a fost şi mai direct în introducerea scurtei sale epistole: „Iuda, rob al lui Isus Hristos şi 
fratele lui Iacov” (Iuda 1).   

 

 Libertatea implică responsabilitate.  Când există o cenzură a presei, cei încadraţi în acea 
activitate răspund de tot ce apare în presă.  Când cenzura este suspendată, scriitorul unui 
articol răspunde direct de ceea ce a scris.  În acest al doilea caz, pentru el este mai greu.  
Această răspundere care însoţeşte libertatea a fost exprimată de apostoli astfel: „Purtaţi-vă 
ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte 
robi ai lui Dumnezeu” (1 Pet 2,16).  „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.  Numai nu 
faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în 
dragoste” (Gal 5,13).  Tocmai dragostea creştină pune limite sănătoase şi vitale libertăţii 
individuale, nu din afară, ci din proprie iniţiativă.   
 

 Ciudat este că mulţi cititori ai Bibliei văd în Epistola către Galateni eliberarea de orice 
restricţii ale legii divine, totală liberalizare.  Dar Pavel nu a intenţionat să promoveze acest 
dezmăţ.  El a avertizat nu împotriva dorinţei de a respecta poruncile lui Dumnezeu, ci 
împotriva tendinţei unor creştini iudei de a impune revenirea la rânduielile ceremoniale.  
Din acest punct de vedere, epistola aceasta este o carte a libertăţii creştine: „Căci în Hristos 
Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă” (Gal 
6,15). 



 

 Libertatea individuală autentică şi sănătoasă nu poate face abstracţie de reguli raţionale şi 
vitale; ea nu este totuna cu dezordinea, cu anarhia.  Este bine ca oamenii să ştie graniţele 
libertăţii lor şi să nu le depăşească – abuzul de libertate se află pe drumul spre crimă.  
Exercitarea libertăţii trebuie să aibă limite; astfel, libertatea mea ţine până la punctul unde 
începe libertatea altcuiva, nu mai departe.   

 

 Respectarea libertăţii altora se cheamă toleranţă, însă, în materie de guvernare, în 
domeniul libertăţilor cetăţeneşti, inclusiv libertatea religioasă, nu trebuie să se facă uz de 
toleranţă, care înseamnă îngăduinţă, ci de respect pentru aceste libertăţi.  Ele sunt drepturi, 
nu binefaceri guvernamentale.    
 

 Libertatea este o sabie cu două tăişuri: absenţa ei este teroare; folosită în exces, este 
teroare.  Abuzarea de libertate nu duce la credinţă sau spiritualitate.  Roada Duhului Sfânt 
se încheie cu „înfrânarea poftelor” (Gal 5,23).  Limitează-ţi libertatea, ca să placi lui 
Dumnezeu şi oamenilor.  Zicea apostolul Pavel: „Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate 
sunt de folos.  Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (1 Cor 10,23).  În ce fel 
sunt toate lucrurile îngăduite?  În sensul că omul se poate apuca de ele, dar nu fără să-l 
coste.  Chiar dacă toate lucrurile îmi sunt îngăduite, eu nu-mi voi îngădui toate lucrurile.  O 
traducere engleză zice: „Toate lucrurile sunt permise, dar nu toate sunt constructive.”   
 

 Un tren este liber să înainteze, la viteze diferite, dar numai pe şine; acestea sunt limitări, 
unde mişcarea lui este sigură, altfel va deraia şi va fi un dezastru.  La fel cu avioanele, care 
au traseul lor prestabilit şi acesta trebuie să fie respectat.   

 

 Uneori, libertatea însăşi poate fi un lucru dificil: adaptarea la ea cere timp.  Îmi aduc aminte 
ce a zis o tânără în România la începutul anului 1990, ca răspuns la o întrebare a unui 
reporter: „Noi acum suntem liberi, dar nu ştim ce să facem cu libertatea.”  Când părăseşti o 
ţară cu regim totalitar, un timp simţi lipsa lanţului sau a cuştii, eşti dezorientat şi tulburat.  O 
pasăre de colivie lăsată să zboare în natură va întâmpina dificultăţi şi pericole: nu ştie să 
caute hrană, nu se poate orienta, nu se poate apăra.   
 

 Noi ştim prea bine cine este vrăjmaşul implacabil al libertăţii responsabile: este cel care în 
cer a dorit libertate nelimitată.  A fost lăsat să-şi demonstreze teoremele şi aşa s-a nenorocit 
lumea aceasta.  Dar Dumnezeu nu-i îngăduie lui Satana să facă orice; amintiţi-vă ce i-a spus 
El în legătură cu Iov: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna” 
(Iov 1,12).  „Iată, ţi-l dau pe mână, numai cruţă-i viaţa” (Iov 2,6).   
 

 Să aruncăm o privire asupra libertăţii, religioase sau în general, la toate timpurile:                                                                             
 

- În antichitate: exista sclavie; în unele locuri, bântuia persecuţia împotriva credincioşilor, în 
altele, era mai bine.  Au fost timpuri bune, timpuri rele.  Iată două texte despre prima 
biserică: „Saul se învoise la uciderea lui Ştefan.  În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire 



împotriva bisericii din Ierusalim.  Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii 
şi ale Samariei” (Fapte 8,1).  „Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se 
întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea” 
(Fapte 9,31).                                                                                                                                                                     
 
- În evul mediu: timpuri critice pentru creştinismul curat – amintiţi-vă de cele 3½ vremi, 42 
de luni sau 1260 de zile (Dan 7,25; Apoc 11,2; 13,5; 12,6), de la anul 538 până la 1798, 
perioadă numită de Mântuitorul „un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la 
începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi” (Mat 24,21).                                                                                                 
 
- În timpul nostru: există libertate religioasă în multe ţări, mai ales unde guvernele nu sunt 
religioase sau militant ateiste; în altele, predicarea evangheliei este interzisă sau foarte mult 
restrânsă.                              
 
- În viitorul apropiat: în Apocalipsa 13,11-17, se arată că fiara care se ridică din pământ va 
promova interesele fiarei care se ridică din mare (versetele 1-10.18), care a dominat lumea 
timp de 1.260 de ani şi multă vreme i-a prigonit pe copiii lui Dumnezeu; semnul fiarei, prin 
care porunca lui Dumnezeu cu privire la Sabat va fi înlocuită pe bază de lege cu un sabat 
fals, va fi impus sub ameninţarea pedeapsei cu moartea.  
 
- În veşnicie: Dumnezeu nu-Şi va schimba niciodată principiile de guvernare, pentru că El 
este acelaşi, ieri şi azi şi în veci.  Ca întotdeauna în trecut, întotdeauna în viitor, creaturile 
inteligente vor avea libertatea de a asculta de Dumnezeu sau nu, însă experienţa tristă a 
păcatului şi sacrificarea de Sine a Fiului lui Dumnezeu vor garanta pentru vecii vecilor o 
ascultare universală şi voioasă de voinţa Creatorului. 

 

 „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.”  „Când Hristos domneşte în suflet, 
există curăţie, libertate faţă de păcat.  Slava, plinătatea, totalitatea planului evangheliei se 
realizează în viaţă.  Acceptarea Mântuitorului aduce o strălucire de pace perfectă, iubire 
perfectă, siguranţă perfectă.  Frumuseţea şi mireasma caracterului lui Hristos, descoperite 
în viaţă, adeveresc că Dumnezeu L-a trimis într-adevăr pe Fiul Său în lume ca să fie 
Mântuitorul ei.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 420)  
 

 „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.”  Ce dureros este că oamenii cei mai 
mulţi aleg lipsa de libertate spirituală sau o libertate falsă!  O aleg fără apel la Fiul lui 
Dumnezeu.  Dar nu există slobozenie reală fără El.  De aceea, fie ca noi să-L acceptăm ca 
Mântuitor al nostru şi să răspundem pozitiv la invitaţia apostolului Petru: „Ci sfinţiţi în 
inimile voastre pe Hristos ca Domn” (1 Pet 3,15)!  Amin!       

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 637: „Vorbeşte-mi Tu, Isuse!”            



TÂNĂRUL CONDUCĂTOR BOGAT 

 Toate evangheliile sinoptice amintesc acest caz: Matei 19,16-22, Marcu 10,17-22, Luca 
18,18-24.  Iată cum îl numesc evangheliştii:                                                                                                                                   
 
- „un om” (Mat 19,16);                                                                                                                                       
- „un om” (Marcu 10,17);                                                                                                                                       
- „un fruntaş” (Luca 18,18). 
 

 Ne sunt date informaţii suplimentare despre el:                                                                                              
 
- era „tânăr” (Mat 19,20) şi „avea multe avuţii” (versetul 22);                                                                                          
- „avea multe avuţii” (Marcu 10,22);                                                                                                                     
- „era foarte bogat” (Luca 18,23).   
 

 Vorbind despre experienţa vieţii sale, acel om a zis:                                                                                                      
 
- „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea” (Matei 19,20).                                                                                      
- „Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea” (Marcu 10,20).                                                  
- „Toate aceste lucruri le-am păzit din tinereţea mea” (Luca 18,21).                                                     
 
Deci, nu era prea tânăr, dacă zice „din tinereţea mea”; toţi aceşti trei evanghelişti au scris 
aşa.  Ca să fie conducător, trebuia să fie cel puţin de 30 de ani.  Tânăr, dar nu prea tânăr. 
  

 Acum îl cunoaştem mai bine şi putem să-l descriem astfel: era un om, ceea ce ar însemna în 
context un bărbat, era tânăr, dar nu prea tânăr, probabil un bărbat de vârstă mijlocie, era 
fruntaş, deci un conducător în naţiunea aleasă, avea multe avuţii, adică era foarte bogat.  
Era deci un bărbat de vârstă mijlocie, conducător şi foarte bogat. 
 

 „Tânărul care a pus întrebarea aceasta era conducător.  El avea mari avuţii şi ocupa o poziţie 
de răspundere.  El a văzut iubirea pe care Hristos a manifestat-o faţă de copiii aduşi la El; a 
văzut cu câtă gingăşie i-a primit şi i-a luat în braţe, şi inima lui s-a aprins de iubire faţă de 
Mântuitorul.  A simţit o dorinţă de a fi ucenicul Lui.  A fost atât de adânc mişcat încât, când 
Hristos mergea pe drum, a alergat după El şi, îngenunchind la picioarele Lui, a pus cu 
sinceritate şi seriozitate întrebarea atât de importantă pentru sufletul său şi pentru sufletul 
oricărei fiinţe omeneşti: ‚Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 518)  
 

 Vizitatorul a apărut la Isus „tocmai când era gata să pornească la drum” (Marcu 10,17).  
Foarte bine, nu a întârziat, însă Isus era pe punctul de a pleca într-o călătorie; va avea timp 
de el?  Mântuitorul nu a ignorat pe nimeni, nu a amânat pe nimeni, nu a refuzat pe nimeni, 
ci a dat atenţie la oricine – prieteni, cunoscuţi, străini, bărbaţi, femei, copii, bogaţi, săraci, 
sănătoşi, bolnavi, adversari – tuturor le-a dat atenţie iubitoare. 

    



 Noul sosit I s-a adresat Mântuitorului prin cuvintele: „Învăţătorule” (Mat 19,16), „Bunule 
Învăţător” (Marcu 10,17; Luca 18,18).  Dacă Îl numea aşa, înseamnă că ştia el că există şi 
învăţători răi, unii chiar destul de răi.  Iată un exemplu: „Şi unul din ei, un învăţător al legii, 
ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare . . .” (Mat 22,35).   

 

 Hristos chiar era un Învăţător excelent.  A zis Nicodim: „Învăţătorule, ştim că eşti un 
Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă 
nu este Dumnezeu cu el” (Ioan 3,2).  Mai mult, iată ce se raportează despre ascultătorii Săi 
după încheierea Predicii de pe Munte: „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).  Prin urmare, tânărul avea dreptate: el spunea 
adevărul despre Isus, că era un bun Învăţător.  Nimeni nu-i putea învăţa pe alţii ca El (vezi 
Iov 36,22).   

 

 Sau se exprima tânărul aşa într-un mod măgulitor?  Din context nu pare să fie aşa.  Dar cum 
a răspuns Mântuitorul la modul acestuia de adresare?  El l-a întrebat: „Pentru ce Mă 
numeşti bun?  Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu” (Marcu 10,18; Luca 
18,19).  De ce a obiectat Hristos?  Nu era El bun?  Nu este El bun?  Nu a fost niciodată cineva 
atât de bun cum a fost Isus, din toţi cei născuţi vreodată pe planeta aceasta.  „Unii ziceau: 
‚Este un om bun’” (Ioan 7,12).  Dar nu toţi erau de părerea aceasta, ci, în acelaşi verset, ni se 
arată că „alţii ziceau: ‚Nu, ci duce norodul în rătăcire.’”  Oamenii aveau păreri diferite 
despre Persoana şi misiunea Domnului Isus Hristos.  Puţini Îl recunoşteau drept Fiu al lui 
Dumnezeu, drept Dumnezeu, deşi foarte mulţi beneficiau de faptele Sale miraculoase.   

 

 Cred că Mântuitorul a vrut să zică aşa: „Dacă Mă consideri un om oarecare, ca oricare altul, 
nu este cazul să Mă numeşti bun, pentru că bun este numai Dumnezeu.  Dacă însă vezi în 
Mine altceva, pe Dumnezeu manifestat în trup (conform cu 1 Timotei 3,16), atunci se 
schimbă lucrurile.  Ce te face să Mă numeşti bun?”   

 

 Considerând aspectul acesta lămurit, să ne ocupăm acum de întrebarea cu care a venit 
acest om la Domnul Isus Hristos:                                                                                                                                          

 
- „Ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”  (Mat 19,16)                                                                             
- „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”  (Marcu 10,17)                                                                        
- „Ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”  (Luca 18,18)     
 
Era vorba, deci, de viaţa veşnică, de moştenirea ei.  În viaţa aceasta, omul era bine aranjat, 
acum se interesa şi de viaţa viitoare, de moştenirea aceea, de adăugat la ce avea deja.  
Întrebarea lui era acum ce are el de făcut pentru a ajunge acolo.   

 

 „Ce bine să fac”, „ce să fac”, „ce trebuie să fac”.  Ajung oamenii să obţină viaţa veşnică prin 
ce fac ei, prin facerea de bine, sau prin îndurarea şi puterea lui Dumnezeu?  Este viaţa 
veşnică o cucerire omenească sau un dar al harului divin?  Cred că aici trebuie să luăm în 



considerare şi un alt caz.  Pavel şi Sila erau închişi în temniţa din Filipi.  După puternicul 
cutremur de la miezul nopţii, care a dus la deschiderea tuturor uşilor şi desfacerea 
legăturilor tuturor deţinuţilor, temnicerul, îngrozit, a scos sabia ca să se omoare, dar Pavel a 
strigat: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici” (Fapte 16,22-40; citat este versetul 
28).  Atunci, temnicerul i-a scos afară pe Pavel şi pe Sila şi i-a întrebat: „Domnilor, ce trebuie 
să fac ca să fiu mântuit?”  (Versetul 30).  Răspunsul dat de Pavel şi de Sila a fost: „Crede în 
Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (versetul 31). 

 

 Să vedem ce i-a răspuns Hristos tânărului bogat: „De ce Mă întrebi ‚ce bine’?  Binele este 
unul singur.  Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile” (Mat 19,17).  În Marcu, Isus a 
fost mai direct: „Cunoşti poruncile . . .” (Marcu 10,19).  Iar Luca redă astfel: „Ştii poruncile          
. . .” (Luca 18,20).  Domnul nu Se mărginea la aşteptarea ca omul să cunoască poruncile, ci 
să le şi păzească, aşa cum reiese din Matei.   

 

 „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit.”  „Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”  
Există aici vreo contrazicere sau apostolii nu înţelegeau bine calea mântuirii?  De ce această 
diferenţă?  Pentru că sunt două noţiuni diferite – mântuirea şi viaţa veşnică.  Dacă Adam nu 
ar călcat porunca lui Dumnezeu, ar fi trăit în veci.  Păzirea poruncilor ar fi însemnat viaţă 
veşnică.  Odată căzut însă, el nu mai era în stare să le păzească prin puterea lui, ci avea 
nevoie de o nouă viaţă de sus.  Mântuirea este scoaterea păcătosului din starea de păcat şi 
readucerea sa în armonie cu legea divină.  Numai Hristos poate să ne dea această 
experienţă; puterea jertfei Sale este singura cale de izbăvire din păcat.  Odată salvaţi, tot 
prin puterea Sa trăim în armonie cu poruncile divine – aceea este viaţă veşnică.   

 

 Îngerii cereşti au viaţa veşnică, pentru că nu sunt căzuţi.  Prin actul creaţiunii, ca şi Adam, ei 
sunt perfecţi şi capabili să asculte în totul de poruncile lui Dumnezeu.  Pentru a reveni acolo, 
oamenii au nevoie de experienţa mântuirii prin Hristos.  El ne iartă, ne scoate din groapa 
pieirii (vezi Psalmul 40,1-3) şi, în cadrul noului legământ, scrie poruncile Sale în mintea şi în 
inima noastră (vezi Evrei 8,8-10).  Prin mântuire se ajunge la viaţa veşnică.  Mântuirea este 
calea într-acolo.  Pavel vorbea de mântuire, Hristos de viaţa veşnică propriu-zisă. 

 

 Mântuitorul l-a îndreptat pe vizitator către porunci, dar acesta era confuz, de aceea a 
întrebat: „Care?”  (Mat 19,18).  Avea dreptate să întrebe, pentru că învăţătorii legii, rabinii, 
produseseră această confuzie.  Ei adăugaseră sute de alte porunci, care să completeze şi să 
explice poruncile morale, de teamă că altfel vor fi călcate.  Înţelepciunea deşartă 
omenească a venit să „întregească” înţelepciunea lui Dumnezeu.  Ce aberaţie!   

 

 Hristos l-a îndrumat imediat la Cele Zece Porunci.  Să vedem cum raportează evangheliştii 
menţionarea de către Mântuitorul a poruncilor morale:                                                                                    

 
- Matei 19,18.19: „Să nu ucizi, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci o mărturisire 
mincinoasă, să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, şi ‚să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi’.”  Deci, poruncile: a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 5-a şi a doua poruncă rezumativă (vezi 
Matei 22,39).                                                                                                                                                          



 
- Marcu 10,19: „Să nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire 
mincinoasă, să nu înşeli, să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.”  Adică, poruncile: a 7-a, a   
6-a, a 8-a, a 9-a, a 8-a sub altă formă, a 5-a.                                                                                                                 
 
- Luca 18,20: „Să nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, 
să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.”  Prin urmare, poruncile: a 7-a, a 6-a, a 8-a, a 9-a, a  
5-a.     
 

 Dacă suntem foarte atenţi, constatăm că Hristos a citat poruncile: a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 
9-a, la care a adăugat a doua mare poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  
Necitate în răspunsul Său au fost poruncile de la numerele: 1, 2, 3, 4, 10, plus prima mare 
poruncă, „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu 
tot cugetul tău” (Mat 22,37).  Nimic de pe prima tablă cu poruncile 1-4, de a nu avea alţi 
dumnezei în afară de Creator, de a nu ne închina la idoli, de a nu lua în deşert numele lui 
Dumnezeu şi de a ţine ziua Sa cea sfântă.  Nimic în legătură cu Dumnezeu, cu dragostea faţă 
de El, totul în legătură cu aproapele, cu dragostea faţă de el, deşi porunca a 10-a, cu privire 
la poftă, a rămasă necitată. 
 

 Care ar fi concluzia?  Haidem să tragem o concluzie greşită: pe Hristos nu-L interesa ce 
atitudine avem noi faţă de Dumnezeu, dacă Îl iubim sau nu; prin ignorarea primelor patru 
porunci, El le-a anulat.  Ba, mai mult, a anulat şi porunca a zecea, cu privire la poftă, deşi în 
Predica de pe Munte o amintise (vezi Matei 5,28), iar Pavel mai târziu a zis că el nu ar fi 
cunoscut pofta, dacă legea nu l-ar fi învăţat: „Să nu pofteşti” (Rom 7,7).  Dintr-o trăsătură de 
condei, Hristos a desfiinţat o mare parte din legea lui Dumnezeu, în contradicţie cu 
asigurarea pe care o dăduse mai înainte: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau 
proorocii . . .” (Mat 5,17).   

 

 Am spus deja că aceasta este o concluzie greşită.  Dar tocmai aşa fac cei mai mulţi cititori ai 
Bibliei.  Ei atrag atenţia: „Vedeţi că Isus nu a zis atunci nimic despre Sabat?  Pur şi simplu l-a 
trecut cu vederea!”  Chiar aşa?  Atunci trebuie puse la un loc, în acelaşi pachet, toate 
poruncile pe care Isus nu le-a amintit: ori au căzut toate, ori niciuna!  E foarte clar.  Chiar 
faptul că Isus i-a atras tânărului atenţia către Cele Zece Porunci arată că El le preţuia şi că 
sunt importante, valabile şi eterne.  În fond, într-un text din cartea sa, Iacov a amintit numai 
două porunci: „Căci Cel ce a zis ‚să nu preacurveşti’ a zis şi ‚să nu ucizi’.  Acum, dacă nu 
preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al legii” (Iac 2,11).  Iacov a citat două din Cele Zece 
Porunci, Hristos a citat cinci, ca să arate despre care este vorba.  Este ca şi când s-ar pune 
întrebarea: „Care România?”  Răspuns: „Unde se află oraşele Bucureşti, Iaşi, Constanţa, 
Braşov.”  „A, da!”  N-am spus toate oraşele!        

 

 Iudeii nu se îndoiau de obligativitatea Sabatului zilei a şaptea, nu era nevoie să-i convingă că 
trebuie ţinut.  Ba mergeau prea departe, în extrema fanatismului, de aceea Hristos a făcut o 
reformă: El a arătat nu dacă Sabatul mai este în vigoare sau nu, pentru că Dumnezeu nu 
retrăsese niciodată binecuvântarea şi sfinţenia de la ziua în care El Se odihnise de lucrările 



Sale la creaţiune şi nimeni nu se îndoia de lucrul acesta.  Hristos a arătat cum trebuie ţinut 
Sabatul: nu ca fariseii, ci ca El.   

 

 Problema critică asupra căreia Domnul Isus Hristos atrăgea acum atenţia era a doua tablă 
de porunci, care arată iubirea faţă de aproapele.  Aici greşeau amarnic iudeii şi aici era 
nevoie de îndrumare.  Vă amintiţi parabola samariteanului milos?  Preotul şi levitul nu s-au 
sinchisit să-i dea ajutor omului căzut între tâlhari.       
 

 „În timp ce faptele bune nu vor mântui nici măcar un suflet, este totuşi imposibil chiar 
pentru un suflet să fie mântuit fără fapte bune.  Dumnezeu ne mântuieşte sub o lege, că 
anume trebuie să cerem dacă vrem să primim, să căutăm dacă vrem să găsim şi să batem 
dacă vrem să ni se deschidă uşa.”  (Selected Messages/Solii Alese, cartea 1, pagina 377)      
  

 Adăugaţi la cele spuse mai sus şi posibilul argument că tânărul L-a întrerupt pe Hristos, care, 
probabil, le-ar fi spus pe toate zece.  O aluzie la întrerupere apare în Marcu 10,20: 
„Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.”  Oarecum, în felul 
următor: „A, e clar.”  „Stai puţin, Învăţătorule.  Nu trebuie continuat . . .”  E o posibilitate.   

 

 Era oare adevărat că omul respectiv păzise poruncile Domnului, şi încă cu grijă, din tinereţea 
sa?  Marcu, şi numai el, ne informează că „Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis . . .” 
(Marcu 10,21).  L-a iubit, l-ar fi iubit oricum, pentru El Şi-a iubit şi vrăjmaşii şi S-a rugat 
pentru ei (vezi Luca 23,34).  Dar se pare că această menţiune „l-a iubit” înseamnă mai mult 
decât atât, înseamnă că a admirat interesul lui pentru viaţa spirituală, pentru poruncile 
divine, pentru viaţa veşnică, pentru că nu oricine făcea aşa.  L-a apreciat.  
    

 „Isus a văzut în acest fruntaş chiar ajutorul de care avea nevoie, dacă tânărul va deveni un 
colaborator cu El în lucrarea de mântuire.  Dacă se va aşeza sub călăuzirea lui Hristos, el va fi 
o putere pentru bine.  Într-o măsură considerabilă, fruntaşul L-ar fi putut reprezenta pe 
Hristos, pentru că el poseda aptitudini care, dacă el ar fi fost unit cu Mântuitorul, l-ar fi făcut 
în stare să devină o forţă divină între oameni.  Privind la caracterul lui, Hristos l-a iubit.  
Iubire pentru Hristos a început să se trezească în inima fruntaşului, pentru că iubirea dă 
naştere la iubire.  Isus dorea mult să-l vadă conlucrător cu El.  Dorea mult să-l facă 
asemenea Lui, o oglindă în care să se reflecte asemănarea cu Dumnezeu.  El tânjea să 
dezvolte perfecţiunea caracterului lui şi să-l sfinţească în folosul Maestrului.  Dacă fruntaşul 
s-ar fi predat atunci lui Hristos, 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) 

 

 Cu privire la elementul absent din practica sa religioasă, avem de la evanghelişti date 
complementare.  Iată ce scriu ei:                                                                                                                                                                                              

 



- „Tânărul I-a zis: . . . ‚ce-mi mai lipseşte?’”  (Mat 19,20)                                                                                         
- „Isus . . . i-a zis: ‚Îţi lipseşte un lucru . . .’” (Marcu 10,21).                                                                                                                                             
- „Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: ‚Îţi mai lipseşte un lucru . . .’” (Luca 18,22).                
 
Ca să păstrăm armonia evangheliilor, trebuie să înţelegem că tânărul s-a interesat ce ar mai 
avea de făcut, iar Hristos a identificat elementul care îi lipsea. 
 

 „Îţi mai lipseşte un lucru.”  În ce situaţie bună era el, să-i lipsească un singur lucru!  Mie îmi 
lipsesc multe lucruri, nu unul singur.  Dar dumneavoastră?  Numai că lucrul acela singur nu 
era minor şi era chiar idolul lui, la care ţinea foarte mult şi a dovedit că nu era dispus să se 
dispenseze de el.    
 

 „Acest conducător avea o apreciere înaltă despre neprihănirea lui proprie.  El nu gândea 
chiar că ar fi deficitar în vreo privinţă, totuşi, el nu era cu totul satisfăcut.  Simţea nevoia de 
ceva ce nu poseda.  Nu putea Isus să-l binecuvinteze aşa cum i-a binecuvântat pe copilaşi şi 
să satisfacă nevoia sufletului său?”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 518)  
 

 „Dacă vrei să fii desăvârşit . . .” (Mat 19,21).  Ce înseamnă această desăvârşire?  Înseamnă 
întregire, o cantitate completă.  În Predica de pe Munte, Hristos a zis: „Voi fiţi dar 
desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Mat 5,48).  Trebuie să 
înţelegem exact ce a vrut să zică Isus şi nu mai mult, dar nici mai puţin.  Era vorba de iubirea 
vrăjmaşilor: iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, pentru că şi Tatăl vostru cel ceresc Şi-i iubeşte, le dă 
soare, le dă ploaie.  Fiţi desăvârşiţi în sensul acesta, în privinţa aceasta, în contextul acesta.  
Să nu duceţi lipsă de această virtute. 
 

 Când vorbea cu tânărul bogat, ideea Sa cu privire la desăvârşire era: să nu-ţi lipsească nici 
lucrul acesta, să-l ai, să-l faci, ca să fie o consacrare deplină, completă.  

 

 Care lucru îi lipsea?  Un lucru foarte important, fără care toate celelalte nu aveau nicio 
valoare, nu-i serveau la nimic.  Îi lipsea tocmai dragostea de aproapele şi de aici vedem că 
pretenţia lui că ar fi păzit poruncile „din tinereţe” şi „cu grijă” era nefondată – el nu ştia ce 
spune, se înşela, poate fără să-şi dea seama.  Sinceritatea lui nu schimba situaţia. 

 

 Isus a pus degetul pe rană sau punctul pe i:                                                                                                        
 

- „Du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer!  Apoi vino şi urmează-Mă”  
(Mat 19,21).                                                                                                                                                              
 
- „Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer.  Apoi vino, ia-ţi crucea şi 
urmează-Mă” (Marcu 10,21).                                                                                                                                                
 
- „Vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri.  Apoi, vino şi urmează-
Mă” (Luca 18,22).                                                                                                                                            



 
Matei scrie „vinde ce ai”, Marcu şi Luca – „vinde tot ce ai”.  Numai Marcu menţionează 
cuvintele „ia-ţi crucea”.  Nu era uşor, se cerea un efort, o hotărâre, un sacrificiu, dar aceasta 
era calea de urmat şi nu însemna o pierdere, ci un câştig veşnic.   
 

 „‚Îţi lipseşte un lucru’, a zis Isus.  ‚Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde ce ai, dă la săraci şi 
vei avea o comoară în ceruri; apoi, vino şi urmează-Mă.’  Hristos a citit inima fruntaşului.  Îi 
trebuia un singur lucru, dar acela era un principiu vital.  El avea nevoie de iubirea lui 
Dumnezeu în suflet.  Această nevoie, dacă nu era satisfăcută, avea să se dovedească fatală 
pentru el; întreaga lui natură avea să se strice.  Prin tolerare, egoismul avea să se întărească.  
Pentru ca să primească iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui supremă de sine trebuia 
abandonată.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 519) 

 

 „Hristos l-a pus la încercare pe omul acesta.  A apelat la el să aleagă între comoara cerească 
şi mărirea lumească.  Comoara cerească îi era asigurată dacă Îl urma pe Hristos.  Însă eul 
trebuia să cedeze; voinţa lui trebuia supusă controlului lui Hristos.  Însăşi sfinţenia lui 
Dumnezeu îi era oferită tânărului conducător.  El avea privilegiul de a deveni un fiu al lui 
Dumnezeu şi un moştenitor împreună cu Hristos la comoara cerească.  Însă el trebuia să-şi 
ia crucea şi să-L urmeze pe Hristos pe calea lepădării de sine.”  (Ibid., paginile 519-520)  
 

 Isus nu avea o doctrină specială pentru acel om; ce-i spunea lui le spusese tuturor: „Nu vă 
strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură 
hoţii, ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le 
sapă, nici nu le fură.  Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” 
(Mat 6,19-21).   

 

 „Nu vă strângeţi comori pe pământ . . ., ci strângeţi-vă comori în cer.”  „Şi vei avea o 
comoară în ceruri.”  Hristos nu Se putea abate de la această învăţătură vitală, pentru că era 
adevărată şi El îi iubea pe oameni, le dorea un bine mult mai mare decât îşi doreau ei înşişi. 
 

 Care a fost atitudinea fruntaşului faţă de recomandaţia făcută de Hristos?  Ne răspund în 
mod clar evangheliştii:                                                                                                                                                         

 
- „Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii” 
(Mat 19,22).                                                                                                                                                                   
 
- „Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii” 
(Marcu 10,22).                                                                                                                                                      
 
- „Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat” (Luca 18,23).   
 

 „A plecat foarte întristat”, „mâhnit, a plecat întristat de tot”, „s-a întristat de tot”.  Ne 
aşteptam să se bucure; doar era interesat de viaţa veşnică.  Hristos îi recomandase o bancă 



foarte bună, unde să-şi depună toţi banii, în absolută siguranţă – siguranţă împotriva 
hoţilor, a inflaţiei sau deflaţiei: banca cerului.  Dar el nu a fost de acord.  A preferat comori 
pe pământ, ca să le mănânce rugina, moliile şi hoţii.  În cer?  Nimic, ce e-n mână nu-i 
minciună!  A ales perspectiva falimentului veşnic.  
 

 „Fruntaşul a priceput imediat tot ce implicau cuvintele lui Hristos şi s-a întristat.  Dacă ar fi 
înţeles el valoarea darului oferit, s-ar fi înrolat imediat ca unul din urmaşii lui Hristos.  El era 
membru al onoratului consiliu al iudeilor şi Satana îl ispitea cu perspective măgulitoare.  El 
dorea comoara cerească, dar dorea şi avantajele temporare pe care i le aduceau bogăţiile 
lui.  Îi părea rău că existau astfel de condiţii; el dorea viaţă veşnică, dar nu era dispus să facă 
sacrificiul.  Costul vieţii veşnice i s-a părut prea mare şi a plecat întristat; ‚pentru că avea 
mari avuţii’.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 520)  
 

 A urmat a doua întristare: Isus a privit la el foarte întristat, pentru că îl iubea.  A privit 
întristat în urma lui, aşa cum a privit întotdeauna şi priveşte la toţi aceia care aleg calea cea 
largă, a pieirii, care aleg lumea aceasta, indiferent ce s-ar întâmpla cu ei în viitor.  Dar El nu 
poate să facă mai mult.  El stă la uşă şi bate şi apelează (vezi Apocalipsa 3,20), dar nu 
forţează uşa.   

 

 Se pare că Mântuitorul a dorit să-l facă un ucenic al Său, din aceia care mergeau cu El în 
lucrare: „Apoi, vino şi urmează-Mă!”  Ar fi avut un viitor fericit pe pământ şi în veci.  Dar nu 
a avut înţelepciunea să-l aleagă, să-l accepte.  Să ne amintim cuvintele omului „îmbrăcat în 
haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz” (vezi Daniel 10,5): „Cei înţelepţi 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).   
 

 „Hristos era atras către acest tânăr.  Ştia că el era sincer în afirmaţia sa, ‚Toate aceste lucruri 
le-am păzit din tinereţea mea.’  Răscumpărătorul tânjea să creeze în el acel discernământ 
care l-ar face în stare să vadă nevoia devotării inimii şi a bunătăţii creştine.  Dorea mult să 
vadă în el o inimă umilită şi pocăită, conştientă de iubirea supremă care trebuia dată lui 
Dumnezeu şi ascunzându-şi lipsa în desăvârşirea lui Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 519) 
 

 S-o fi răzgândit tânărul bogat?  I-o fi trecut întristarea?  Şi-a făcut oare mai bine socotelile şi 
a pus în aplicare îndemnul Mântuitorului?  Atunci vom avea harul să-l întâlnim în împărăţia 
cerurilor.  Dumnezeu ştie lucrul acesta şi orice.  Dar nu uitaţi că, din moment ce era membru 
al consiliului iudaic, nu e imposibil să se fi unit cu ceilalţi la votul pentru osândirea lui Isus la 
moarte.  Sau poate că s-a abţinut, ca Iosif din Arimatea şi Nicodim.  Fapt este că, după 
relatarea întâlnirii acesteia cu Mântuitorul, nu se mai spune absolut nimic despre el.   

 

 După plecarea întristatului, au urmat comentariile.  Hristos le-a spus ucenicilor Săi că „greu 
va intra un bogat în împărăţia cerurilor. . . .  Este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea 
acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (Mat 19,23.24).  „Ucenicii, când 



au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: ‚Cine poate atunci să fie mântuit?’”  
(Versetul 25).  Întrebarea lor era greşită: nimeni nu „poate fi mântuit”, pentru că 
„mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”  
(Apoc 7,10).  „Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: ‚La oameni, lucrul acesta este cu neputinţă, 
dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă’” (Mat 19,26). 

 

 Posedarea de bogăţii, chiar de multe avuţii, nu este un păcat în sine, când ele sunt obţinute 
în mod cinstit.  Ele pot fi binecuvântări de la Dumnezeu.  Întâlnim în Biblie oameni bogaţi, 
care I-au slujit cu adevărat lui Dumnezeu: Avraam (Gen 12,5; 13,2), Isaac (Gen 26,12.13), Iov 
(Iov 1,3), David (1 Cron 29,2-5), Nicodim (Ioan 19,39).  Păcatul constă în folosirea egoistă a 
bogăţiilor: prin reţinerea a ceea Îi aparţine lui Dumnezeu (vezi Maleahi 3,8-10), prin 
ignorarea nevoilor aproapelui (vezi Matei 25,31-46) şi prin alipirea inimii de ele (vezi Luca 
16,14).  „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”, a zis Isus, . . . „nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi 
lui Mamona” (Mat 6,24).   

 

 Dacă Îl recunoaştem pe Dumnezeu ca fiind adevăratul proprietar al tuturor lucrurilor, 
pentru că El le-a creat, iar noi suntem simpli administratori ai lucrurilor încredinţate, şi dacă 
le administrăm conform planului şi voinţei Sale, atunci suntem în afara oricărui pericol.  Un 
asemenea pericol poate fi neutralizat, permiţându-I Mântuitorului să controleze şi să 
conducă viaţa noastră în toate privinţele.   
 

 Hristos nu l-a chemat înapoi pe tânărul bogat: „Îmi pare rău, nu te grăbi, ne putem înţelege, 
găsim o soluţie.”  Poruncile lui Dumnezeu nu se pot negocia.  „Condiţiile vieţii veşnice, sub 
har, sunt exact acelea care au fost în Eden – neprihănire perfectă, armonie cu Dumnezeu, 
conformare desăvârşită cu principiile legii Sale.  Standardul de caracter prezentat în Vechiul 
Testament este acelaşi care este prezentat în Noul Testament.  Acest standard nu este unul 
pe care nu-l putem realiza.  În fiecare poruncă sau cerinţă pe care le dă Dumnezeu există o 
făgăduinţă, cea mai pozitivă, fiind la baza poruncii.  Dumnezeu a luat măsuri ca noi să putem 
ajunge asemenea Lui şi El va împlini aceasta pentru toţi cei ce nu interpun o voinţă stricată, 
făcând astfel harul Său zadarnic.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pagina 76) 
 

 A zis apostolul Pavel: „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).  Îndemnul 
acelui apostol, idealul şi rugăciunea noastră, să fie aşa cum a afirmat el în Efeseni 3,17:                   
„. . . aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă.”  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 11: „Preasfinte Creator”  

Cântarea de închidere, 393: „Nu doresc bogăţie” 

            



„ZACHEE, DĂ-TE JOS!”    

 În stilul caracteristic lui Luca, de a prezenta unele evenimente neîntâlnite în alte evanghelii, 
găsim la începutul capitolului 19 al primei sale cărţi acest raport interesant:                                               
 
- Versetele 1-3: „Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.  Şi un om bogat, numit Zacheu, 
mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci 
era mic de statură.”                                                                                                                                    
 
- Versetul 4: „A alergat înainte şi s-a suit într-un dud, ca să-L vadă, pentru că pe drumul 
acela avea să treacă.”                                                                                                                                             
 
- Versetele 5-6: „Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: ‚Zachee,   
dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.’  Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a 
primit cu bucurie.”                                                                                                                                      
 
- Versetul 7: „Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: ‚A intrat să găzduiască la un 
om păcătos!’”                                                                                                                                              
 
- Versetul 8: „Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: ‚Iată, Doamne, jumătate din 
avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.’”      
 
- Versetul 9: „Isus i-a zis: ‚Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui 
Avraam.’”                                                                                                                                                                         
 
- Versetul 10: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” 
 

 După experienţa tristă cu tânărul bogat, raportată în capitolul precedent, Luca 18,18-24, 
Mântuitorul a avut acum o experienţă pozitivă.  Nu cu un conducător al naţiunii, membru în 
consiliul iudaic, nu cu un om onorabil, care se putea făli cu păzirea poruncilor morale, „cu 
grijă”, încă „din tinereţe”.  Bucuria aceasta I-a produs-o un om de la care nu se aştepta 
nimeni.  Acesta era un vameş şi încă mai marele vameşilor.  Vameşii erau angajaţi de romani 
pentru strângerea de dări şi erau consideraţi de popor, dar mai ales de partidele religioase, 
inclusiv fariseii, ca trădători ai naţiunii şi stricaţi în mod teribil în ce priveşte credinţa. 
 

 Să nu creadă nimeni că această convertire a avut loc în mod spontan.  De fapt, Zacheu nu 
ştia care este Isus şi era curios să-L vadă, ceea ce înseamnă că nu-L văzuse şi nu-L auzise 
niciodată.  Direct.  Auzise însă despre El şi era ruşinat de viaţa sa păcătoasă.  Dorea să-L 
întâlnească neapărat.  Dar nu era uşor, pentru că sute sau chiar mii de oameni Îl însoţeau  
şi-L înconjurau pe Isus, iar Zacheu „era mic de statură”.  Aşa mic cum era, el ajunsese să fie 
„mai marele vameşilor”, ceea ce înseamnă că era foarte inteligent şi energic, având, aşa 
cum zicea cineva despre o altă persoană, „voinţa caracteristică oamenilor mici”. 

 



 Descoperim o dorinţă din ambele sensuri: Zacheu dorea să-L întâlnească pe Mântuitorul, 
dar şi Mântuitorul dorea să-l întâlnească pe Zacheu.  De unde ştia de el?  Iată ce zice Spiritul 
Profetic despre Păstorul cel Bun: „Oricât de mare ar fi turma, păstorul cunoaşte fiecare oaie.  
Fiecare are numele ei şi răspunde la acel nume când o cheamă păstorul.  Aşa cum un păstor 
pământesc îşi cunoaşte oile, tot astfel Păstorul divin Îşi cunoaşte turma care este risipită în 
lume. . . .  Isus ne cunoaşte personal şi este mişcat de simţământul infirmităţilor noastre.  El 
ne cunoaşte pe toţi pe nume.  El ştie chiar casa în care locuim, numele fiecărui locatar.  
Uneori, El i-a îndrumat pe slujitorii Săi să se ducă pe o anumită stradă, într-un anumit oraş, 
la o anumită casă, ca să găsească una din oile Sale.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 479)   
 

 Îngrijorarea lui Zacheu nu era fondată.  Cât era el de mic şi cât era gloata de mare, întâlnirea 
cu Hristos nu putea fi ratată, deoarece, de la capătul celălalt al firului, Cel dorit de el îl căuta.  
Isus a lăsat gloata şi S-a îndreptat către sufletul pe care îl interesa mântuirea.  El ştia că 
acolo, între crengile dudului, era o inimă dornică de pocăinţă şi de schimbare.  El S-a oprit, 
„Şi-a ridicat ochii în sus” şi l-a chemat: „Zachee, dă-te jos.”  Acesta este titlul predicii noastre 
de astăzi, extinzând chemarea de la Zacheu la orice fiinţă omenească. 

 

 Nu întotdeauna întâlnirea cu Hristos a avut loc prin căutare reciprocă.  Nu aşa a fost cazul cu 
femeia samariteancă: ea s-a dus la fântână ca să scoată apă şi nici nu-i trecea prin minte că 
Îl va întâlni pe Salvatorul vieţii ei.  Nu ştia nimic despre El şi nu s-a dus la fântână ca să-L 
caute (vezi Ioan 4,7-26).  Cu atât mai puţin s-ar putea spune că Saul din Tars s-a dus la 
Damasc pentru a-L întâlni pe Mântuitorul şi a face cunoştinţă cu El (vezi Fapte 9,1-19).  Din 
contra, el a pornit în călătoria aceea pentru a aresta creştini şi a-i aduce legaţi la Ierusalim 
ca să fie pedepsiţi, aşa cum a mărturisit el mai târziu în faţa împăratului Agripa: „Şi eu, ce-i 
drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret” (Fapte 
26,9).  Dar lucrurile s-au schimbat: înainte de a junge Saul la Damasc, Isus i S-a descoperit şi 
l-a condus pe calea mântuirii, făcând din el un excelent slujitor al evangheliei.   

 

 Vom cerceta însă în mod mai amănunţit cazul acesta.  Isus avea un plan pentru Zacheu, de 
parcă îl văzuse deja şi era exact ce dorise, pentru că Zacheu „căuta să vadă care este Isus.”  
Sigur că nu dorea numai atât, dar nu spera să realizeze mai mult.  Ştiind cum sunt priviţi ei, 
vameşii, putea crede că nici Isus nu-l va băga în seamă.  Sau va fi altfel?  O fi auzit el de 
experienţa lui Matei şi a altor vameşi?  Poate că da.  Oricum, el nu-şi propusese mai mult, 
dacă rămânem strict la exprimarea lui Luca, decât să vadă care este Isus. 

 

 Pentru oameni, în general, acesta nu este un obiectiv suficient.  A afla doar „care este Isus”, 
din toţi cei născuţi vreodată pe pământ, a avea o informaţie despre Persoana Sa, deşi este 
un lucru bun, nu este suficient.  Dar intenţia lui Zacheu a fost dublată de intenţia lui Isus, 
care era încurajatoare şi măreaţă.  Când se pleacă din ambele capete ale drumului, 
întâlnirea are loc mai curând şi cu mai puţin efort. 

 



 Isus nu a zis: „Zachee, ai vrut să ştii care sunt?  Priveşte-Mă.  Îţi pot da şi un autograf.  Îţi 
ajunge?”  Nu.  El a zis: „Zachee, astăzi trebuie să rămân în casa ta.”  Formidabil!  Să rămână 
în casa aceea!  Dacă Isus rămâne în viaţa noastră, în familia noastră, urmările vor fi 
binecuvântate, sigure şi durabile.  „Trebuie”.  Este exact ce a zis 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).  Trebuie – nu ca impunere, ci ca necesitate vitală, 
absolută, salvatoare. 

 

 Hristos este suveran.  El ar fi putut întreba: „Zachee, ce părere ai: Eu aş dori să te vizitez şi 
astăzi să stau la tine, se poate?  Eşti de acord?”  Zacheu putea refuza să-L primească.  Isus 
nu forţa intrarea în casa lui Zacheu, nu era o violare de domiciliu, deşi El este Stăpânul 
suprem al tuturor lucrurilor.  Iată două împrejurări în care El a demonstrat aceasta:                                                                                                                                 

 
- Cu ocazia intrării triumfale în Ierusalim, El i-a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis:     
„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră.  Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe 
care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.  Dacă vă va întreba cineva: 
‚Pentru ce-l dezlegaţi?’, să-i spuneţi aşa: ‚Pentru că Domnul are trebuinţă de el’” (Luca 
19,30.31).  Adică nu: „Ne permiteţi să luăm cu noi acest animal?”, ci: „Domnul are trebuinţă 
de el, de aceea îl dezlegăm!” 

 
- În pregătirea Cinei Pascale, El le-a zis ucenicilor: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi 
spuneţi-i: ‚Învăţătorul zice: ‚Vremea Mea este aproape; voi face Paştele cu ucenicii Mei în 
casa ta’” (Mat 26,18).  Direct şi autoritar.  El nu a întrebat: „Ai fi de acord, ai îngădui ca noi 
să facem Paştele în casa ta?”  Nu aşa, ci: „Voi face Paştele cu ucenicii Mei în casa ta.”  Sau în 
versiunea lui Marcu: „Spuneţi stăpânului casei: ‚Învăţătorul zice: ‚Unde este odaia pentru 
oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?’”  (Marcu 14,14)                                                           
 

  „Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie” (Luca 19,6).  Era tocmai ce dorea atât 
de mult: „Zacheu fusese copleşit, uimit şi fără cuvânt în faţa iubirii şi bunăvoinţei lui Hristos 
de a Se pleca spre el, atât de nevrednicul.  Acum, iubirea şi ataşamentul faţă de Maestrul 
său abia găsit îi desfac buzele.  Va face publice mărturisirea şi pocăinţa sa.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 554)  
   

 Dar nu toţi s-au bucurat.  S-a bucurat Zacheu, probabil s-a bucurat familia lui şi S-a bucurat 
Mântuitorul de aşa răspuns şi de aşa primire.  Dar ceilalţi?  Versetul 7 zice: „Când au văzut 
lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: ‚A intrat să găzduiască la un om păcătos!’”  Era adevărat 
că Zacheu era un om păcătos şi era adevărat că Isus era pe cale să intre şi să găzduiască la 
acel păcătos.  Toţi ceilalţi au murmurat; pe ei nu i-a impresionat în mod pozitiv mărinimia lui 
Isus! 
 

 Cine erau acei „toţi”?  Să începem cu ucenicii.  Nici ei nu se bucurau ca normele societăţii să 
fie ignorate, pentru că vedeau influenţa lor diminuată.  Vameşii erau priviţi cu dezgust şi 
dispreţ de conducători şi de populaţie, de multe ori în mod justificat, pentru că storceau 
bani de la conaţionalii lor ca să-i satisfacă pe romani şi încasau mai mult decât atât, ca să se 



îmbogăţească ei.  Într-un fel, se răzbunau pe cale financiară pentru ura celorlalţi faţă de ei.  
Isus nu le-a cerut niciodată vameşilor să-şi părăsească ocupaţia.  El a spus-o pe faţă: „Daţi 
cezarului ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” (Mat 22,21).  
Dumnezeu îi pune pe împăraţi şi Dumnezeu îi dă jos, aşa cum a zis Daniel în rugăciunea sa 
de laudă (vezi Daniel 2,21).  Într-un fel, Palestina beneficia de unele servicii din partea 
puterii care-i ocupase: siguranţă împotriva atacurilor din partea altor popoare, lege şi 
ordine.   

 

 Nici Ioan Botezătorul nu le-a recomandat vameşilor să-şi schimbe meseria.  Când l-au 
întrebat ce trebuie să facă ei, Ioan le-a zis: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost 
poruncit să luaţi” (Luca 3,13).  Ceea ce însemna: faceţi-vă serviciul, dar în mod cinstit, nu 
faceţi abuzuri! 

 

 Cred că fanaticii religioşi care erau prezenţi au protestat, de asemenea, şi mai ales, cum au 
făcut-o când Isus a prânzit în casa lui Matei (vezi Matei 9,11).  Şi protestau ceilalţi care se 
aflau de faţă, unii poate chiar îl cunoşteau pe Zacheu bine şi ştiau ce fel de viaţă dusese.  
Printre ei trebuie să fi fost şi indivizi jecmăniţi de Zacheu.  Ca mai mare al vameşilor, ne 
putem închipui că nu era mai bun decât colegii săi de branşă.  Şi era „bogat” (versetul 2).     

 

 Mântuitorul nu i-a mustrat pe cei ce cârteau şi nu a încercat să ia apărarea lui Zacheu.  El nu 
avea de gând să justifice practicile de până aci ale acestuia.  Dar nu a zis nici ca în cazul 
femeii prinse în adulter: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea” 
(Ioan 8,1-11; citat este versetul 7).  Nici Zacheu nu s-a apărat.  El putea zice: „Pe mine mă 
judecaţi?  Vedeţi-vă de păcatele voastre!  Şi acum aţi găsit momentul să vă legaţi de mine?” 

 

 Zacheu nu s-a adresat criticilor, ci Mântuitorului; el „a stat înaintea Domnului şi I-a zis: ‚Iată, 
Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi 
dau înapoi împătrit’” (Luca 19,8).  A stat înaintea Domnului; aşa este bine, păcătosul să aibă 
curaj, să stea înaintea Domnului: „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” 
(Evr 4,16).  Nu în propria vrednicie, ci ştiind că există un Salvator care mijloceşte pentru 
păcătoşi.   

 

 Este de remarcat modul cum I s-a adresat Zacheu lui Hristos: „Doamne.”  Pentru el, Isus era 
Domn.  Cum Îl numeau adversarii?  Cel mult „Învăţătorule”: „Unii farisei, din norod, I-au zis 
lui Isus: ‚Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!’”  (Luca 19,39).  Sau: „Şi unul din ei, un învăţător al 
legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: ‚Învăţătorule, care este cea mai mare 
poruncă din lege?’” (Mat 22,35.36).  Sau fără niciun apelativ: „Spune-ne, cu ce putere faci 
Tu aceste lucruri sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?”  (Luca 20,2) 

 

 Calculul restituirilor operat de mai mare vameşilor era simplu, clar, dar copleşitor, cum nu 
mai întâlnim în Sfintele Scripturi.  Acest calcul avea o dublă componenţă:                                                                  

 



- „Jumătate din avuţia mea o dau săracilor” (versetul 8).                                                                            
- „Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit” (acelaşi verset).   
 

 Averea lui se reducea dintr-o dată cu 50%.  Din proprie iniţiativă; nimeni nu i-a cerut acest 
lucru.  Nu i l-a cerut Isus, El nu i-a cerut nimic.  Din rest, era dispus să restituie împătrit 
tuturor celor „năpăstuiţi” de el.  Era legea mozaică la care se gândea el; aşa a zis David 
despre bogatul care furase oaia săracului ca să o gătească pentru un vizitator al lui: „Viu 
este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.  Şi să dea înapoi 
patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă” (2 Sam 12,5.6).  Dar şi David 
se referea la o rânduială mai veche: „Dacă un om fură un bou sau o oaie şi-l taie sau îl vinde, 
să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată” (Exod 22,1).  
 

 Am zis că gestul făcut de Zacheu era copleşitor; era şi riscant, pentru că mulţi s-ar fi putut 
prezenta cu pretenţii false.  Dar el era gata să facă orice pas care să-l pună în rânduială cu 
Cerul.  Dorinţa de a-L întâlni pe Mântuitorul, în sensul căreia a făcut tot ce a putut, o putem 
numi redeşteptare; dispoziţia de a rectifica lucrurile este reformă.  Aşa arată un om 
schimbat, născut din nou.  Este greu de crezut că Zacheu s-a hotărât pe loc şi în mod 
spontan să facă ceea ce zicea; trebuie să fi fost un plan mai vechi.  Păcătoşenia sa îl 
împovăra, banii nu-l făceau fericit.  Dorea să trăiască o viaţă nouă şi a fost gata să se lepede 
de sine şi de banii acumulaţi, să-şi ia crucea şi să-L urmeze pe Mântuitorul. 

 

 „Nicio pocăinţă care nu produce reformă nu este autentică.  Neprihănirea lui Hristos nu este 
o haină care să acopere păcatul nemărturisit şi nepărăsit; ea este un principiu de viaţă care 
transformă caracterul şi controlează purtarea.  Sfinţenia este deplinătate pentru Dumnezeu, 
este predarea totală a inimii şi a vieţii pentru locuirea lăuntrică a principiilor cerului.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 555-556)  
 

 A făcut bine Zacheu că nu a luat în seamă criticile.  De fapt, ei aveau dreptate, el era un om 
păcătos.  Dar cel mai bun răspuns, care poate le-a astupat definitiv gura, a fost declaraţia cu 
voce tare că va dona 50% din averea sa pentru săraci şi că va repara toate stricăciunile 
făcute, despăgubindu-i pe cei năpăstuiţi.  Ce mai puteau zice cârtitorii?  Care din ei era 
dispus să facă la fel sau pe departe ceva asemănător?  

  

 Cum a reacţionat Hristos la decizia vameşului?  El a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa 
aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam” (Luca 19,9).  Observaţi?  Este absolut clar că 
mântuirea este darul lui Dumnezeu, că se oferă prin har şi se acceptă prin credinţă, fără 
niciun merit din partea păcătosului, aşa cum Sfintele Scripturi şi, mai ales, scrierile 
apostolului Pavel, arată cu claritate.  Dar mântuirea nu se realizează într-un vid.  
Beneficiarul mântuirii nu continuă a face rele: „Ce vom zice dar?  Să păcătuim mereu, ca să 
se înmulţească harul?”  (Rom 6,1).  „Ce urmează de aici?  Să păcătuim, pentru că nu mai 
suntem sub lege, ci sub har?  Nicidecum” (versetul 15).   

 



 Mântuirea a intrat în casa lui Zacheu, când el a luat atitudinea cea bună, deşi nu începuse 
încă să o pună în practică; nu-i dăduse încă nimănui nimic, în momentul în care Isus a 
declarat „astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta”.  Dar hotărârea lui Zacheu era clară, era 
publică, era sinceră, era definitivă.  Era ceea ce se cheamă pocăinţă: „Pocăinţa include 
părere de rău pentru păcat şi părăsirea lui” (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 23).  
Când a dat această asigurare, Mântuitorul cunoştea inima lui Zacheu şi cunoştea viitorul lui.  
Ştia că este sincer, serios şi decis, şi că el va face exact aşa cum a făgăduit. 

 

 După ce tânărul bogat a plecat întristat, total indispus şi nedispus să vândă tot ce are şi să 
dea la săraci, Mântuitorul a zis către ucenicii Săi: „Cât de anevoie vor intra în împărăţia lui 
Dumnezeu cei ce au avuţii!  Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, 
decât să intre un om bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 18,24.25).  Nu toţi bogaţii, 
sunt şi excepţii: Zacheu era una din aceste excepţii.   

 

 Mântuirea intra în casa lui Zacheu nu numai pentru ceea ce se întâmpla în viaţa acelui om, 
convertirea adevărată şi totală lucrată de Duhul lui Dumnezeu, ci şi pentru că atunci intra 
Hristos în casa lui.  Din punct de vedere fizic, Isus nu avea să rămână mult în casa aceea, cel 
mult ore sau o zi, însă, pe plan spiritual, El urma să fie întotdeauna prezent în viaţa lui 
Zacheu.  Odată cu Isus intră mântuirea, pentru că El este Mântuitorul.  Şi este singurul 
Mântuitor.   

 

 Atunci a fost momentul cel mai potrivit ca Hristos să facă o declaraţie publică despre scopul 
venirii Sale pe pământ: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era 
pierdut” (Luca 19,10).  El Se deplasase la Ierihon ca să caute oaia pierdută şi a găsit-o – o 
veritabilă întoarcere la Dumnezeu.  Zacheu era un fiu al lui Avraam, ca şi ceilalţi din jurul lui, 
cârtitorii.  Era o oaie pierdută a casei lui Israel (vezi Matei 10,6).  Normal ar fi fost ca toţi 
ceilalţi fii ai lui Avraam să fie interesaţi în recuperarea acestui păcătos şi nu să-l 
dispreţuiască.  Hristos i-a dat atenţie, l-a preţuit, l-a iubit, l-a iertat, l-a schimbat.   

 

 Experienţa lui Zacheu era o materializare a invitaţiei lui Dumnezeu din Isaia 55,7: „Să se lase 
cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, 
care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.”         

 

 Zacheu se afla în pom; Isus a privit în sus şi l-a invitat: „Zachee, dă-te jos degrabă” (Luca 
19,5).  Zacheu a ascultat, chiar s-a dat jos, şi a făcut-o degrabă, primindu-L pe Mântuitorul în 
viaţa şi în casa lui, cu toate implicaţiile şi consecinţele inevitabile.  Să extindem acum sfera 
meditaţiei, de la creanga dudului la viaţa omenească în general, reţinând şi analizând 
această chemare divină:                                                                                                                             

Omule, oricare ai fi tu, dă-te jos! 

 Uneori nu este bine să te dai jos.  Iată cazuri din Sfânta Scriptură:                                                               
 



- Neemia: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă pogor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la 
voi, lucrul ar înceta” (Neem 6,3).                                                                                                                        
 
- Ilie Tişbitul: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‚Pogoară-te!’  . . . Omule al lui 
Dumnezeu, aşa a zis împăratul: ‚Grăbeşte-te de te pogoară!’”  (2 Împ 1,9.11).  Împăratul 
Ahazia a trimis o căpetenie cu cei cincizeci de oameni ai lui, ordonându-i lui Ilie să se dea jos 
de pe vârful muntelui şi să vină la el.  Ilie a răspuns: „‚Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să 
se pogoare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!’  Şi s-a 
pogorât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui” (versetul 10).  La fel 
s-a întâmplat şi cu a doua grupă de cincizeci şi cu comandantul lor.  Al treilea căpitan l-a 
rugat frumos, umilit: „Iată, s-a pogorât foc din cer şi le-a mistuit pe cele dintâi două 
căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci de oameni ai lor; dar acum, viaţa mea să fie 
scumpă înaintea ta!”  (Versetul 14).  Exact cum zice proverbul: „Capul plecat sabia nu-l taie.”  
Atunci, „Îngerul Domnului i-a zis lui Ilie: ‚Pogoară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el’” 
(versetul 15).                                                                                       
 
- Domnul Isus Hristos, când Satana I-a sugerat să Se arunce jos de pe templu (la ispita a 
doua, vezi Matei 4,5-7).  Isus i-a spus clar că aceasta ar fi încumetare şi a refuzat s-o facă.                                                                                                                                       
 
- Tot Domnul Hristos, când Se afla pe cruce: „Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap 
şi ziceau: ‚Tu, care strici templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!  
Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!’”  (Mat 27,39.40)   
 

 Un mitropolit din Transilvania era bârfit de unii din subalterni.  Când a fost informat despre 
aceasta, el a răspuns, foarte nobil: „Nu mă cobor, domnilor!  Nu mă cobor să discut despre 
aceste lucruri!”   
 

 Alteori, coborârea este o necesitate:                                                                                                                  
 

- Moise se afla pe Muntele Sinai, unde Dumnezeu i-a dat tablele de piatră cu Cele Zece 
Porunci; atunci, Dumnezeu i-a zis: „Scoală şi pogoară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos 
din ţara Egiptului, s-a stricat.  Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem 
Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au 
zis: ‚Israele!  Iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!’”  (Exod 32,7.8)                                                                                                                                                                        
 
- Trei ucenici ai Domnului, Petru, Iacov şi Ioan, au fost cu El pe Muntele Schimbării la Faţă, 
unde au avut o experienţă fericită (vezi Luca 9,28-36).  Dar rămânerea pe munte nu putea fi 
permanentă, ci aveau să revină în vale, ceea ce au şi făcut: „A doua zi, când s-au pogorât de 
pe munte, o gloată mare L-a întâmpinat pe Isus” (versetul 37).  A fost bine pe munte, dar în 
vale era o lucrare de făcut şi ei au coborât la oamenii care-i aşteptau.   
 

 Poate fi chiar o chestiune de viaţă şi de moarte să te dai jos, adică să renunţi la orgoliu, la 
iubirea de sine, la idolatria persoanei proprii, să ieşi din situaţia în care eşti.  Ar fi putut 
Mântuitorul să-i zică fariseului care s-a suit la templu ca să se roage (vezi Luca 18,10-12): 



„Dă-te jos!  Coboară de pe platforma aceea a îngâmfării!”  Mântuitorul a generalizat ideea 
aceasta prin cuvintele: „Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat” 
(versetul 14). 
 

 Apostolul Pavel a exprimat astfel necesitatea unei astfel de coborâri: „Căci armele cu care 
ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să 
surpe întăriturile.  Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Cor 10,4.5).  
Înălţarea împotriva cunoştinţei de Dumnezeu se poate solda cu răsturnare şi prăbuşire.  
Iată-l pe Ozia: „Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a 
ajuns foarte puternic.  Dar, când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire.  A 
păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă 
tămâie pe altarul tămâierii” (2 Cron 26,15.16).     
 

 Fiecare din noi poate înlocui numele „Zacheu” cu numele său, ca şi când Hristos i S-ar 
adresa, ca şi lui Zacheu, deşi în alt sens:                                                                                                                                                                        

 
- Dă-te jos, ca să putem sta de vorbă!                                                                                                             
- Dă-te jos, ca să poţi fi instruit!                                                                                                                                            
- Dă-te jos, ca să începi o creştere spirituală adevărată!                                                                                                                                 
- Dă-te jos, ca să iei de la capăt ascensiunea spre cer!                                                                               
- Dă-te jos, pentru că numai cine se smereşte va fi înălţat!   
 

 Poţi refuza să te dai jos, mai ales dacă ai ambiţia sau obsesia să urci, poate peste cadavre.  
Dar atunci modelul este înspăimântător, fatal, poţi fi dat jos cu forţa, ca Izabela: „El (Iehu) a 
ridicat faţa spre fereastră şi a zis: ‚Cine este pentru mine?  Cine?’  Şi doi sau trei dregători   
s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră.  El a zis: ‚Aruncaţi-o jos!’  Ei au aruncat-o jos şi i-a 
ţâşnit sângele pe zid şi pe cai.  Iehu a călcat-o în picioare” (2 Împ 9,32.33).  
 

 Mântuitorul a zis: „L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer” (Luca 10,18).  Din cer, 
nu de pe o fereastră!  A căzut?  Cum?  A fost aruncat: „Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi, 
împreună cu el, au fost aruncaţi şi îngerii lui” (Apoc 12,9).   

 

 Pentru că acolo, sus, timp îndelungat, Lucifer a refuzat să se dea jos de pe picioroangele 
înălţării de sine, zicând în inima sa: „‚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 14,12-15; citate sunt versetele 13-15).  
Lucifer a fost cel dintâi care a încercat să se ridice împotriva Atotputernicului, până când 
Dumnezeu a trebuit să-i zică: „Dă-te jos!  Aici nu mai poţi rămâne!”   

 



 Dar iată o altă traiectorie, una superbă, model perfect de urmat, Cineva care de bună voie 
şi nesilit de nimeni S-a dat jos din cer, aşa cum descrie apostolul Pavel în Filipeni 2,6-8: „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.”   

 

 Îndemnul Scripturii sună astfel: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus” 
(Filip 2,5).  Care gând era în El?  Acesta: „Eu Mă aflu aici, dar nu voi sta aici, în cer.  Mă voi da 
jos, pentru că oamenii au nevoie de Mine!”  „Isus nu a socotit cerul un loc de dorit, câtă 
vreme noi eram pierduţi.  El a părăsit curţile cereşti pentru o viaţă de ocară şi insultă şi 
pentru o moarte ruşinoasă.  El, care era bogat în comorile inestimabile ale cerului, S-a făcut 
sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să ne îmbogăţim.  Trebuie să-L urmăm pe calea pe care 
a mers El.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 417)   

 

 „Iubirea pentru sufletele pentru care a murit Hristos înseamnă răstignirea firii.  Acela care 
este un copil al lui Dumnezeu ar trebui să privească de acum încolo la sine ca la o za în lanţul 
coborât pentru salvarea lumii, una cu Hristos în planul Său de milă, mergând cu El pentru 
căutarea şi salvarea celor pierduţi.  Creştinul trebuie să înţeleagă întotdeauna că el s-a 
consacrat pe sine lui Dumnezeu şi că el trebuie, prin caracterul său, să-L descopere lumii pe 
Hristos.  Sacrificiul de sine, simpatia, iubirea manifestate în viaţa lui Hristos trebuie să 
reapară în viaţa lucrătorului pentru Dumnezeu.”  (Ibid.) 
 

 „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) 
 

 Fiul lui Dumnezeu S-a dat jos.  Jos de tot!  Din cer, din Orion, jos, pe pământ, ca un Fiu firav 
al omului.  Mai târziu, S-a plecat tot mai jos, la picioarele murdare ale ucenicilor, inclusiv ale 
trădătorului Său, şi le-a spălat.  Vreţi mai jos?  În mormânt.  Iată ce spune Pavel: „De aceea 
este zis: ‚S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.’  Şi acest ‚S-a suit’ ce 
înseamnă decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului?”  (Efes 4,8.9)  

 

 Rezultatele?  Sunt următoarele:                                                                                                                        
 

- „Cel ce S-a pogorât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple 
toate lucrurile” (Efes 4,10).                                                                                                                               
 
- „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” (Filip 2,9-11).   
 

 Un ultim gând: acolo, în Ierihon, Isus a privit în sus şi a zis către un om păcătos: „Dă-te jos!  
Vino jos degrabă!”  Să privim acum lucrurile în perspectivă inversă: noi, păcătoşii, să privim 
în sus şi să-I zicem Mântuitorului: „Doamne, vino jos degrabă, vino aici, vino la noi, vino din 
nou!”  Există vreo şansă ca dorinţa noastră să fie împlinită?  Fără nicio îndoială: „Cel ce 
adevereşte aceste lucruri zice: ‚Da, Eu vin curând.’”  Şi răspunsul nostru să fie: „Amin!  Vino, 
Doamne Isuse!”  (Apoc 22,20) 
 

 Rugăciunea aceasta poate căpăta şi alte forme:                                                                                            
 

- „O, de ai despica cerurile şi Te-ai pogorî, s-ar topi munţii înaintea Ta, ca de un foc care 
aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot!”  (Isa 64,1.2).  O, de ai 
despica cerurile şi Te-ai pogorî!                                                                                                                           
 
- „Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită.  Când vei veni la mine?”  (Ps 101,2)  
 

 O, de ai despica cerurile şi Te-ai pogorî!  Când vei veni la mine?  Mi-a plăcut o cântare din 
vremuri de demult, ale cărei versuri încheie cel mai bine această cugetare spirituală: 
 
„Doamne-auzi când strig spre Tine-ndurerat,                                                                                                 
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                  
Sufletu-mi zdrobit Te-aşteaptă ne-ncetat,                                                                                                 
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                               
 
Refren: Am pribegit cărările pustii,                                                                                                                  
Mi-e dor de Tatăl meu divin,                                                                                                                        
O, ia-mă-acum, grăbeşte-Te să vii,                                                                                                                
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                         
 
Nu am niciun scut şi-i noapte-n faţa mea,                                                                                                        
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                   
Ochiul Tău e viaţa şi lumina mea,                                                                                                                  
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                           
 
Simt că obosesc şi paşii-mi se răresc,                                                                                                                                                                  
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                     
Doar un zâmbet cat pe chipu-Ţi să-ntâlnesc,                                                                                                  
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                   
 
Inima-ntristată n-o dispreţuieşti,                                                                                                                
Vin, Salvatorule, vin!                                                                                                                                        



Tu asculţi strigarea, ruga o-mplineşti,                                                                                                       
Vin, Salvatorule, vin!”  
 
(Cântarea numărul 6 din colecţia Trâmbiţe de argint, Bucureşti, 1961) 
 

 Salvatorul va veni cu siguranţă şi va veni în curând.  Până atunci, El strigă: „Zachee, dă-te 
jos!”  Răspunsul dat să fie:  „Da, Doamne, mă dau!  Dă-mi mâna!”  Amin! 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 399: „Sunt fericit”  

Cântarea de închidere, 361: „Voia Ta, Doamne”                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„VENIŢI LA MINE, TOŢI . . .”                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(01) Introducere 

 Evanghelistul Matei, şi numai el, a înregistrat o invitaţie generală făcută de Hristos 
păcătoşilor: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.  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.  Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Mat 
11,28-30). 

 

 În aceste trei versete, aşa cum sunt redate în traducerea Cornilescu, avem 49 de cuvinte, 
dacă despărţim cuvântul „dela” în „de la”, aşa cum cere ortografia actuală.  Aceste 49 de 
cuvinte înseamnă de şapte ori şapte; şapte fiind numărul desăvârşirii, avem de a face cu o 
desăvârşire desăvârşită, adică de şapte ori desăvârşire.  Nu se poate mai bine decât aşa.  
Acest pasaj provine de la Acela despre care Sfânta Scriptură zice: „Poţi spune tu că poţi 
pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui 
Atotputernic?”  (Iov 11,7).  Hristos este Dumnezeu şi cunoştinţa Sa este desăvârşită.                                                                  

(02) Analiza textului 

 Acest text este alcătuit din trei secţiuni, care constau din elementele expuse în continuare.                                                                                                                                                                                 
 
Prima secţiune:                                                                                                                                     
 
- o invitaţie: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi”;                                                                              
- o făgăduinţă superbă: „. . . şi Eu vă voi da odihnă.” 
 
A doua secţiune:                                                                                                                   

 
- o poruncă a iubirii: „Luaţi jugul Meu asupra voastră”;                                                                               
- un perfect model de urmat: „învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima”;                                              
- o răsplată fericită: „veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.”    
 
A treia secţiune – o dublă asigurare:   
 
- „jugul Meu este bun”;                                                                                                                                     
- „sarcina Mea este uşoară.” 

(03) Prima secţiune detaliată (versetul 28) 

 Invitaţia Mântuitorului este foarte generală: toţi cei ce se simt trudiţi şi împovăraţi de 
experienţa nenorocită a păcatului sunt chemaţi să vină la El.  Nu există nicio excepţie, aşa 
cum a zis El altădată: „. . . pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6,37).  Sigur că 
diavolul face tot posibilul ca să-i reţină pe oameni.  El L-a descris pe Dumnezeu în modul cel 
mai întunecat, aşa încât oamenii să se ferească de El.  Dacă sunt, totuşi, convinşi de 



bunătatea lui Dumnezeu şi doresc să vină la El, Satana le pune în cale tot felul de piedici, le 
ocupă timpul cu atracţii nelegiuite, astfel încât să nu dea curs chemării Mântuitorului. 
 

 Chemarea lansată, „veniţi”, arată libertatea totală a indivizilor; ei nu vor fi forţaţi să vină, nu 
vor fi aduşi de îngeri în cătuşe.  Dacă refuză să accepte invitaţia Sa, ei sunt liberi să o facă, 
dar vor suporta consecinţele: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!”  (Ioan 5,40) 

 

 „Nu ţine de misiunea lui Hristos să-i constrângă pe oameni să-L primească.  Satana şi 
oamenii mânaţi de spiritul lui caută să forţeze conştiinţa.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 487) 

 

 Trebuie să fim precauţi, să nu luăm hotărâri pentru alţii, să nu impunem asupra nimănui, 
nici măcar în modul cel mai politicos, o practică religioasă.  Insistenţa, presiunea, şicanarea, 
în lucruri privind orientarea spirituală personală, unde examinarea de sine este necesară, 
trebuie considerate nepotrivite şi supărătoare.   

 

 „În lucrarea de mântuire nu există constrângere.  Nicio forţă externă nu este folosită.  Sub 
influenţa Duhului lui Dumnezeu, omul este lăsat liber să aleagă cui vrea să slujească.  În 
schimbarea care are loc când sufletul se predă lui Hristos, există cel mai înalt grad de 
libertate.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 466) 

 

 „Rareori a încercat Hristos să demonstreze că adevărul este adevăr.  El a ilustrat adevărul pe 
toate coordonatele lui şi apoi i-a lăsat pe ascultătorii Săi liberi să-l primească sau să-l 
respingă, după cum vor alege.  El nu l-a forţat pe nimeni să creadă.”  (Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 171) 

 

 „Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi” (Mat 26,19.20; citat este 
versetul 20).  Niciunul nu era arestat, fiecare din cei doisprezece ucenici ai lui Hristos era 
acolo pentru că a ales să fie acolo.  Când unul din ei a ales să plece, nimeni nu l-a oprit să 
facă acest lucru: „Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă.  Era noapte” (Ioan 
13,30).  După cuvântarea Sa din Galilea despre trupul şi sângele Său, ca fiind hrană şi 
băutură, „mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El” (Luca 6,66).  
Hristos i-a întrebat atunci pe cei doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”  (Versetul 67).  
Simon Petru a dat măreţul răspuns: „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).  

 

 „Iubirea faţă de Dumnezeu este însăşi temelia religiei.  A te angaja în serviciul Său numai în 
speranţa răsplătirii sau din frică de pedeapsă nu ar folosi la nimic.  Apostazia pe faţă nu ar fi 
mai jignitoare pentru Dumnezeu decât făţărnicia sau o închinare pur formală.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 523) 
 



 Această venire la Hristos nu este tendinţa naturală a inimii omeneşti.  El a zis: „Nimeni nu 
poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” (Ioan 6,44).  Este puterea 
exercitată de Dumnezeu-Tatăl, care atrage sufletele la Hristos.  Şi cum lucrează El?  Prin 
Duhul Său, despre care Mântuitorul a zis: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite 
de la Tatăl, . . . El va mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).  Va mărturisi despre Acela către 
care suntem atraşi, ca să dăm curs invitaţiei Sale: „Veniţi la Mine . . .”    

 

 Mai departe, Isus a zis despre Duhul Sfânt: „Şi, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în 
ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16,8).  Duhul Sfânt îl convinge pe om de 
păcat şi îl conduce la Mântuitorul, în care există mântuire.  Această convingere de păcat 
este conştiinţa vinovăţiei – atunci îşi dă omul seama că este „trudit şi împovărat” şi doreşte 
eliberare.  Tocmai această eliberare este făgăduită de Hristos.  Este odihna spirituală pe care 
El o făgăduieşte.  „Eu vă voi da odihnă”, a zis Mântuitorul.  Nimeni altcineva.  Căutarea păcii 
şi a satisfacţiei personale în orice altceva este doar minciună şi ruină.  Aşa a zis El: „Vă las 
pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea.  Să nu vi se tulbure inima, nici să nu 
se înspăimânte” (Ioan 14,27).   

 

 Ce fel de odihnă este aceasta?  Odihnă împotriva păcatului, a temerilor, a eforturilor de 
autoperfecţionare – asemenea lui Adam şi Eva cu frunzele de smochin, Cain cu jertfa de 
mâncare, fariseul rugându-se în templu pe baza meritelor lui etc.  Toate acestea sunt 
gunoaie, haine mânjite.  Hristos ne dă odihnă de toate lucrurile mizerabile şi amăgitoare.  
Această odihnă este naşterea din nou (Ioan 3,1-5), este experienţa vieţii de creştin.  Este 
vindecare de toate plăgile sufletului şi restaurarea chipului lui Dumnezeu în om.  Fără 
această odihnă spirituală, pe care numai Hristos o poate da, nu există viaţă veşnică.  Noi toţi 
avem nevoie de această odihnă.    

(04) A doua secţiune detaliată (versetul 29) 

 Isus a folosit cuvântul „odihnă” de două ori în acest pasaj:                                                                                            
 
- „veniţi la Mine . . . şi Eu vă voi da odihnă” (versetul 28);                                                                                                                                
- „şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (versetul 29). 
 

 Între aceste două părţi, El a expus programul adecvat pentru viaţa urmaşilor Săi.  El le-a dat 
o poruncă iubitoare: „Luaţi jugul Meu asupra voastră”, şi i-a sfătuit să înveţe de la El.  
Nimeni nu are plăcerea de a purta un jug; el este simbolul robiei, al dificultăţilor, al 
necazurilor.  Dar sensul în care a folosit Hristos acest termen înseamnă cu totul altceva.  
Este vorba de un jug care foloseşte.  A zis profetul Ieremia: „Este bine pentru om să poarte 
un jug în tinereţea lui” (Plângeri 3,27).  Acesta este un bine, un lucru bun, şi se referă la 
tinereţe!  În general şi din nefericire, tocmai atunci este omul refractar faţă de orice 
restricţii şi obligaţii.  Pentru că este încă destul de limitat în înţelegerea vieţii.  Mai târziu, el 
îşi va da seama că jugul purtat la tinereţe l-a format pentru viaţă, l-a calificat pentru 
răspunderi şi succese de-a lungul ei. 
 



 „Scopul unui jug nu era să facă poverile animalelor de tracţiune mai grele, ci mai uşoare; nu 
mai greu, ci mai uşor de purtat.  Astfel, înţelesul adevărat al cuvântului ‚jug’ devine clar.  
Prin ‚jugul Meu’, Hristos a vrut să spună modul Său de viaţă.  ‚Jugul’ lui Hristos nu este altul 
decât voinţa divină aşa cum este rezumată în legea lui Dumnezeu şi amplificată în Predica 
de pe Munte. . . .  Ilustraţia pe care o foloseşte Hristos aici nu era necunoscută ascultătorilor 
Săi, pentru că şi rabinii se refereau la Tora (vezi Deuteronom 31,9) ca ‚jug’, nu în sensul că 
ea era o povară, ci mai degrabă, o disciplină, un mod de viaţă căruia oamenii trebuia să se 
supună.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 389)  
 

 „Luaţi jugul Meu.  Adică, supuneţi-vă disciplinei şi instruirii modului Meu de viaţă.  Iniţial un 
instrument de serviciu desemnat să facă posibil efortul comun, ‚jugul’ a devenit, din timpuri 
străvechi, un semn de supunere, în special faţă de un cuceritor.  Un general victorios plasa 
un jug pe două suliţe şi făcea ca armata înfrântă să mărşăluiască sub el ca semn de 
supunere.  ‚A trece pe sub jug’ era o expresie obişnuită care se referea la supunere şi robie 
(conform cu Ier 27,1-11.17 şi 28,1-14).”  (Ibid.)  
 

 La temelia păcatului se află tendinţa independenţei faţă de Dumnezeu: aşa au acţionat Eva 
şi Adam, Cain, antediluvienii, oamenii din epoca noastră.  Dar independenţa faţă de 
Dumnezeu duce la cea mai îngrozitoare dependenţă: aceea faţă de Satana, faţă de lume, 
faţă de firea pământească păcătoasă.  Nu există independenţă reală şi absolută: toţi cei ce 
refuză jugul lui Hristos îi vor îngădui diavolului, pe neştiute, să pună pe grumazul lor jugul 
său înfiorător.   

 

 Prin minuni extraordinare ale puterii şi iubirii Sale, Dumnezeu Şi-a eliberat poporul din 
robie: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos 
din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat” (Lev 
26,13).  „Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l 
asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian” (Isa 9,4).    
 

 Porunca iubirii Mântuitorului zice: „Luaţi jugul Meu asupra voastră.”  Nu putem purta două 
juguri, dar nu putem nici să fim ai nimănui, independenţi.  Dacă nu purtăm jugul Domnului 
Hristos, nu vom fi liberi niciodată, pentru Satana este acolo, aşteptând să plaseze pe 
grumajii noştri jugul său ucigător.  Mântuitorul a promis: „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu 
adevărat slobozi” (Ioan 8,36).  Câtă vreme purtăm jugul lui Hristos, suntem „cu adevărat” 
slăbozi, pentru că Satana nu poate pune jugul său de plumb peste jugul ușor al Domnului 
Isus Hristos.  Aşa ceva nu se poate.  Absolut deloc. 

 

 În binecuvântarea pe care i-a dat-o, în mod inconştient, lui Iacov, tatăl său Isaac a zis, 
printre altele: „Să-ţi fie supuse noroade şi neamuri să se închine înaintea ta!  Să fii stăpânul 
fraţilor tăi şi fiii mamei tale să se închine înaintea ta!”  (Gen 27,29).  Când s-a întors Esau de 
la vânătoare şi a venit să fie binecuvântat de tatăl său, a aflat cu stupoare că binecuvântarea 



îi fusese furată.  Isaac a încercat să-l mângâie, spunându-i: „Vei sluji fratelui tău, dar, când te 
vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”  (Versetul 40)   

 

 Să reţinem din aceste cuvinte ale lui Isaac, prin contrast, următoarele două idei:                                         
 

(01) Iacov urma să fie „stăpânul” fraţilor săi, stăpânirea aceasta fiind echivalentă cu un jug. 
(02) Era posibilă scuturarea acelui jug prin răsculare. 
 

 A purta jugul Domnului Isus Hristos înseamnă a-L recunoaşte pe El drept Stăpân al nostru.  
Nu îl pune pe gâtul nostru prin vicleşug, ca în cazul lui Iacov, nu prin cotropire, ca în cazul 
războaielor de ocupare; noi, prin alegere liberă, prin preferinţă şi chibzuinţă, luăm jugul 
Domnului Isus asupra noastră şi, prin aceasta, Îl alegem ca Stăpân.  Stăpân sau Domn.  Mulţi 
doresc ca Isus să fie Mântuitorul lor, dar nu Îl acceptă ca Domn, chiar dacă pretind că fac 
lucrul acesta.  Raţionamentul este simplu: Hristos este Mântuitorul meu, pentru că mă iartă 
şi mă smulge din păcat.  El este Domnul meu sau Stăpânul meu, de aceea are dreptul să-mi 
poruncească, iar eu trebuie să ascult de poruncile Sale iubitoare. 
 

 Există oameni care, din capul locului, refuză ca Isus să fie Domnul, Stăpânul lor.  Ei vor să se 
conducă singuri, având atitudinea: „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi” 
(Luca 19,14).  Alţii L-au acceptat, dar se simt incomozi sub jugul Său şi doresc altceva; lumea 
le zâmbeşte binevoitoare şi ei o preferă pe ea.  Atunci, ei încearcă să scuture jugul Domnului 
Isus, prin răsculare, asemenea lui Esau.  Tristă opţiune!  Cum va fi viaţa lor?  Aflăm din 
Ieremia 2,19: „‚Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia 
ta şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să n-ai 
nicio frică de Mine’, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”   Profetul declară, în continuare: „De 
mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile şi ai zis: ‚Nu mai vreau să slujesc ca un rob!’”  
(Versetul 20).  Nu mai vreau să slujesc ca rob al Domnului Isus Hristos.  Ce nebunie!     

 

 Jug – odihnă.  Când agricultorii vor să ofere animalelor de tracţiune ocazia de a se odihni, ei 
le dejugă, adică le coboară jugul de pe gât.  Starea de înjugare şi aceea de odihnă sunt în 
opoziţie – se exclud reciproc.  Nu aşa în purtarea jugului lui Hristos.  Aici funcţionează o altă 
lege: nu este niciodată nevoie de dejugare, acest jug trebuie să fie purtat în permanenţă, 
deoarece el însuşi înseamnă odihnă.  Este o odihnă activă.  Umblând cu Hristos, trăind viaţa 
Lui, cunoaştem adevărata pace, satisfacţie, recreere.  Se zice că odihna cea mai bună este 
odihna activă – aşa este odihna pe care ne-o făgăduieşte Mântuitorul.   

 

 Hristos ne invită să luăm jugul Său asupra noastră, învăţând de la El, şi, astfel, vom găsi 
odihnă pentru sufletele noastre.  Jug şi, totuşi, odihnă.  Înseamnă că aceasta nu este odihna 
trândăviei, a pierderii timpului, ci o odihnă activă, aducătoare de satisfacţie şi biruinţă.  
 

 „Trebuie să găsim odihnă, purtând jugul Său şi ducând poverile Sale.  Fiind conlucrători cu 
Hristos în marea lucrare pentru care El Şi-a dat viaţa, noi vom găsi odihnă adevărată.  Când 
eram păcătoşi, El Şi-a dat viaţa pentru noi.  El vrea ca noi să venim la El şi să învăţăm de la 



El.  Aşa urmează să găsim odihnă. . . .  Acceptând jugul lui Hristos de restricţii şi ascultare, 
veţi găsi că este de cel mai mare ajutor pentru voi.  Purtarea acestui jug vă ţine aproape de 
partea lui Hristos şi El poartă cea mai grea parte a încărcăturii.”  (Scrisoarea 144 din 1901, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 1090)   

 (05) A treia secţiune detaliată (versetul 30) 

 Au venit copiii lui Israel la Roboam cu o petiţie, înainte de a-l încorona ca împărat: „Tatăl tău 
ne-a îngreunat jugul; acum, tu uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus 
peste noi tatăl tău.  Şi îţi vom sluji” (1 Împ 12,4).  Bătrânii i-au dat sfaturi bune, dar Roboam 
a ascultat de sfatul tinerilor care crescuseră cu el şi care l-a pus pentru totdeauna în 
încurcătură.  El i-a întrebat: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia, care-mi vorbeşte 
aşa: ‚Uşurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău?’”  (Versetul 9).  Potrivit cu 
îndrumarea lor neînţeleaptă, Roboam a răspuns poporului, când s-a întors la el peste trei 
zile, astfel: „Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu vi-l voi face şi mai greu; tatăl meu v-a 
bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane” (versetul 14).   
 

 Un jug greu, un jug îngreunat.  Hristos nu promite îngreunarea unui jug existent.  El satisface 
dorinţa oamenilor, care Îl roagă: „Tu uşurează-ne jugul”, dar face mai mult decât atât: El ia 
complet şi definitiv de pe gâtul lor jugul păcatului, nu îl uşurează; aşa era profetizat de Isaia 
(Isa 61,1) şi aşa a făgăduit El în sinagoga din Nazaret: „Duhul Domnului este peste Mine, 
pentru că M-a uns . . ., M-a trimis . . . să dau drumul celor apăsaţi” (Luca 4,18).       

 

 Hristos ne dă o dublă asigurare, anume că jugul Său este bun şi sarcina Sa este uşoară, 
sarcină fiind încărcătura de transportat prin intermediul jugului.  Colaborarea cu El este o 
binecuvântare, pentru că, de fapt, El poartă cu adevărat povara, aşa cum a constatat David: 
„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră” 
(Ps 68,19).  Nu poate exista o mai fericită colaborare decât aceea pe care o putem avea cu 
Mântuitorul.  În timp ce vrăjmaşul urmărește a ne zdrobi cu poverile lui, Hristos este alături 
de noi ca să ne ajute, astfel încât purtarea jugului Său și a poverii Sale devine o bucurie. 

 

 În legea lui Moise era o restricţie în favoarea animalelor înjugate: „Să nu ari cu un bou şi un 
măgar înjugaţi împreună” (Deut 22,10).  De ce?  „Boul era un animal ‚curat’, iar măgarul 
‚necurat’.  Totuşi, această poruncă era probabil una umanitară, pentru că, în mărime şi 
putere, animalele nu erau egale.  Astăzi, în Orient sunt înjugate uneori împreună cămile şi 
măgari.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 1, pagina 1030)   

 

 Restricţia mozaică din agricultură era logică şi practică – altfel animalele ar fi suferit şi 
munca ar fi dat un randament redus.  În domeniul spiritual discutat, este vorba de o 
colaborare între Dumnezeu şi om, între Hristos şi credincios.  Disproporţia este colosală, ca 
între infinit şi o valoare infimă – Hristos este etern şi atotputernic, omul este slab şi limitat.  
Dar aici legea acţiunii este cu totul alta.  Când Atotputernicul colaborează cu cel slab, acesta 



din urmă îşi înzeceşte puterea şi povara este uşor purtată, pentru că elementul divin o 
suportă în cea mai mare măsură.      

(06) Solie 

 Prin apostolul Pavel, Dumnezeu a interzis anumite asocieri ale credincioşilor cu 
necredincioşii.  Textul zice: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.  Căci ce 
legătură este între neprihănire şi fărădelege?  Sau cum poate sta împreună lumina cu 
întunericul?  Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial?  Sau ce legătură are cel credincios 
cu cel necredincios?  Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?”  (2 Cor 6,14-16).  
Restricţia aceasta nu se referă la ruperea oricăror legături cu aceia care nu cred ca noi, dar 
pot fi asocieri care contravin voinţei lui Dumnezeu şi pot primejdui credinţa, cum ar fi 
căsătoria mixtă şi colaborarea în ocupaţii care implică anumite compromisuri privind 
poruncile lui Dumnezeu.   

 

 Dar nici colaborarea cu credincioşii nu poate înlocui comuniunea noastră cu Domnul Isus 
Hristos, şi aşa arată Spiritul Profetic: „Nu trebuie să aşteptăm ca fraţii noştri, care sunt la fel 
de slabi ca şi noi, să ne fie de ajutor; pentru că preţiosul nostru Mântuitor ne-a invitat să ne 
alăturăm Lui şi să unim slăbiciunea noastră cu tăria Lui, neştiinţa noastră cu înţelepciunea 
Lui, nevrednicia noastră cu meritele Lui.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 4, pagina 16) 
 

 Isus ne cheamă să învăţăm de la El, pentru că El este blând şi smerit cu inima.  Blândeţea şi 
smerenia sunt însuşiri spirituale, sunt trăsături de caracter.  Învăţând de la Hristos, ne 
însuşim caracterul Său.  De fapt, toată această discuţie în legătură cu purtarea unui jug al 
Său se referă la asemănarea treptată în caracter cu Domnul Isus Hristos.  Este lucrarea Sa în 
viaţa noastră, pe care o acceptăm şi în cadrul căreia activăm împreună cu El: „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).  „. . . să ne ducem sfinţirea 
până la capăt, în frica de Dumnezeu” (2 Cor 7,1).   
 

 E îngrozitoare răzvrătirea faţă de Creatorul nostru.  După ce s-au luat toate măsurile pentru 
ca mântuirea noastră să fie efectuată şi ni s-au creat condiţii perfecte de dezvoltare 
spirituală, în pace şi siguranţă, ne vom opune oare Mântuitorului, încercând a scutura jugul 
Său de pe noi sau refuzându-l din capul locului?   Aceasta ar fi o alegere fatală.  Iubitorul 
nostru Mântuitor ne invită să purtăm jugul Său cel uşor, să o facem împreună cu El, 
beneficiind de puterea Sa însoţitoare.   

 

 Aceasta – acum.  Când însă va înceta să fie Mijlocitor şi va prelua răspunderea de Judecător, 
El va face ceea ce, cu durere, a fost profetizat prin Ieremia: „Aşa vorbeşte Domnul: ‚Ai 
sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!’”  (Ier 28,13).  Și 
prin Moise: „El îţi va pune pe grumaz un jug de fier, până te va nimici” (Deuteronom 28,48).  
Avem de ales astăzi: ori jugul cel uşor oferit nouă acum cu iubire, ori jugul de fier al nimicirii 
finale.  Hristos încă aşteaptă.  El ne invită încă, dorind să ne dea odihnă, oferindu-ne o 



activitate plăcută şi sănătoasă, aceea de a purta jugul Său cel uşor şi a duce sarcina Sa, care 
este uşoară.  Să acceptăm imediat această ofertă de har!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 359: „O, Tată din ceruri!”   

Cântarea de închidere, 350: „‚Urmaţi-Mi! ’ – zice blând Hristos” 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„EU V-AM DAT O PILDĂ” 

 Vorbind cu ucenicii Săi în orele premergătoare arestării Sale, Mântuitorul le-a zis: „Eu v-am 
dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu” (Ioan 13,15).  În fond, nu numai o pildă sau 
nu numai o dată.  În tot timpul celor trei ani şi jumătate, aproape încheiaţi, ai uceniciei lor, 
cei doisprezece văzuseră la Maestrul lor şi auziseră de la El foarte multe lucruri pe care le 
puteau lua drept modele de urmat.  Acum era vorba însă de o anumită lucrare şi la ea S-a 
referit Hristos.   
 

 Contextul acestei afirmaţii era spălarea picioarelor.  Textul din Ioan 13,1-17 este unic în 
evanghelii, unic în toată Biblia.  În altă împrejurare, Hristos a zis către Simon, leprosul 
vindecat: „Am intrat în casa ta şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a 
stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei” (Luca 7,44).  Era vorba 
despre „femeia păcătoasă”, care a venit în casa lui Simon, când a auzit că Isus este acolo.  Ni 
se spune că „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” (versetele 37 şi 38).   

 

 Din cuvintele lui Isus reiese că ar fi fost normal, măcar potrivit cu obiceiul locului şi timpului, 
ca Simon, gazda, să-I fi oferit lui Isus apă ca să-Şi spele picioarele, dar nu a făcut-o.  În 
schimb, femeia respectivă I-a udat picioarele cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul capului ei.  
Spălarea picioarelor – picioarele lui Isus au fost spălate de această femeie în casa lui Simon. 

 

 Nu citim nicăieri că ucenicii Domnului I-ar fi spălat Lui vreodată picioarele, dar El a făcut 
lucrul acesta pentru ei.  Era în seara de joi, când a şezut la masă împreună cu ucenicii Săi 
pentru sărbătorirea Paştelor.  Atunci, El S-a sculat de la masă şi a spălat picioarele ucenicilor 
(vezi Ioan 13,4-12). 

 

 Să fim atenţi la următoarea istorisire: „Un călugăr budist i-a cerut odată unui misionar să 
sugereze o scenă care ar reprezenta creştinismul.  Nişte pictori aveau să decoreze o sală din 
incinta mânăstirii cu picturi murale şi reliefuri care ilustrau religiile principale ale lumii.  
După ce s-a gândit puţin, misionarul a început să povestească scena din Ioan 13.  Călugărul 
‚nu a zis nimic în timp ce citeam’, îşi amintea misionarul, ‚dar eu am simţit o tăcere ciudată, 
extremă, şi o putere aşa cum pasajul descria actul lui Isus de spălare a picioarelor 
ucenicilor.’  În cultura aceea, a discuta în public orice în legătură cu picioarele se consideră o 
etichetă foarte săracă.”  (Seventh-day Adventists Believe . . ./Adventiştii de ziua a şaptea 
cred . . ., pagina 198) 

 

 „‚Când am terminat de citit, a intervenit un moment de tăcere.  El s-a uitat la mine cu 
neîncredere şi a zis: ‚Vrei să spui că Fondatorul religiei dumneavoastră a spălat picioarele 
studenţilor Săi?’  ‚Da’, am răspuns eu.  Faţa de obicei liniştită ca luna, cu sprâncenele şi 
capul rase, s-a încreţit cu o expresie de şoc şi uimire.  Atât el cât şi eu amuţiserăm.  Am 
înghiţit în sec de câteva ori şi amândoi eram prinşi în drama acelei scene.  În timp ce îl 
priveam atent, aspectul de neîncredere al feţei sale s-a schimbat într-o admiraţie solemnă.  



Isus, Fondatorul creştinismului, atinsese şi spălase picioarele murdare ale pescarilor!  După 
câteva clipe, el şi-a revenit şi s-a ridicat în picioare.  ‚Acum văd esenţa creştinismului.’”  
(Ibid.)    

 

 De ce este necesară spălarea picioarelor?  Din următoarele motive:                                                                                              
 

(01) Isus a practicat-o.                                                                                                                                       
(02) Isus a poruncit-o.                                                                                                                                                 
(03) Este actul umilinţei.                                                                                                                                      
(04) Produce o reglementare a relaţiilor dintre credincioşi.                                                                                           
(05) Ne pregăteşte pentru Sfânta Cină.                                                                                                      
(06) Avem parte cu Hristos.  
 

 În cuvintele rostite de Hristos, găsim patru argumente în favoarea practicării spălării 
picioarelor, ca o necesitate şi obligaţie biblică:                                                                                                  
 
(01) „Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori 
să vă spălaţi picioarele unii altora” (Ioan 13,14).                                                                                              
(02) „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu” (versetul 15).                                                                
(03) „Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici 
apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis” (versetul 16).                                                                                                                  
(04) „Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi” (versetul 17). 
 

 „Eu v-am dat o pildă”, a zis Mântuitorul.  Pornind de la această pildă ocazională, ne vom 
ocupa de multe alte pilde date de Hristos.  Nu este vorba despre pildele-parabole, ci despre 
exemplele de urmat.  Mai înainte de aceea însă, ne vom întreba dacă şi oamenii ne pot fi 
pilde.  Sigur că da – pilde rele sau pilde bune, pilde negative sau pilde pozitive.   
 

 Iată pilde negative de:                                                                                                                                                    
 

- gelozie: fraţii lui Iosif (Gen 37,2-28), Maria şi Aaron (Num 12,1-15);                                                                                      
- spirit de răzbunare: Esau (Gen 27,41);                                                                                                                                    
- imoralitate: copiii lui Israel în Câmpia Moabului (Num 25,1-3; 1 Cor 10,8);                                                                                                             
- stricăciune extremă: cetăţile din Câmpia Iordanului (Gen 13,13; 19,4-11; 2 Pet 2,6; Iuda 7);                                                            
 
- viclenie: Irod (Mat 2,7.8, Irod cel Mare; Luca 13,31-33, Irod Antipa);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- minciună: Anania şi Safira (Fapte 5,1-11);                                                                                                                              
- necinste: Laban (Gen 31,7);                                                                                                                                              
 
- necredinţă: israeliţii din timpul lui Moise (Evr 3,19; 4,2);                                                                           
- înfumurare: Ozia (2 Cron 26,15.16), Haman (Est 5,11.12; 6,6), Nebucadneţar (Dan 4,29-31); 
- trădare: Iuda Iscarioteanul (Mat 26,14-16; Luca 22,47.48). 
                                                                                  

 Pilde pozitive de:                                                                                                                                                            



 
- credinţă: multe persoane amintite în capitolul 11 din Epistola către Evrei;                                                                                                           
- ascultare: Avraam (Evrei 11,8; Gen 22,1-18);                                                                                                                                   
- răbdare în suferinţă: proorocii, Iov (Iac 5,10.11);                                                                                       
- curăţie morală: Iosif (Gen 39,7-9);                                                                                                                                      
 
- iertare a aproapelui: Iosif (Gen 50,15-21);                                                                                                           
- blândeţe: Moise (Num 12,3);                                                                                                                    
- integritate în condiţii de mare pericol: trei tineri evrei (Dan 3,8-29), Daniel (Dan 6,10-23);                                                                                                                                                                                  
- credincioşie: viaţa anumitor conducători spirituali (Evr 13,7).   
 

 Exemplele omeneşti, cele bune, foarte bune, excelente, sunt limitate şi, în cazul celor vii, nu 
ştii ce poate veni mai târziu.  Exemplul Domnului nostru Isus Hristos este perfect, statornic, 
absolut.  În toate privinţele.  Să vedem unele aspecte:                                                                                                                             
 
- ascultare de Tatăl ceresc (Evr 5,8; Filip 2,8);                                                                                                                                     
- ascultare de părinţii pământeşti (Luca 2,51);                                                                                                                                                                                                                                  
- dragoste de părinţi (Ioan 19,25-27);                                                                                                                          
 
- rugăciune (Marcu 1,35);                                                                                                                                    
- păzire a Sabatului (Luca 4,16);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- umilinţă (Filip 2,6-8; „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);                                                                                                                 
 
- sociabilitate (Mat 9,10.11; Luca 15,1.2);                                                                                                                            
- grijă pentru cei suferinzi (Mat 4,23.24; „Când mă gândesc cât de departe sunt lucrătorii de 
astăzi de Exemplul divin, inima mea e copleşită de o durere pe care cuvintele nu o pot 
exprima,” Medical Ministry/Lucrarea medicală, pagina 20);                                                                                                                   
 
- suferinţă (1 Pet 2,21);                                                                                                                                                                                                                                 
- sacrificiu de Sine (Filip 2,5-8);                                                                                                                                       
- răbdare (Isa 53,7; 1 Pet 2,23);                                                                                                                              
- toleranţă (faţă de Iuda; deşi îl cunoştea, l-a acceptat între cei doisprezece şi a tolerat toate 
răutăţile lui, Marcu 3,13-19; Ioan 12,4-6);                                                                                                                                           
- modestie (în îmbrăcăminte – nicio podoabă, vezi Ioan 19,23.24);                                                                                                                                                                   
 
- organizare (Luca 10,1, trimiterea celor şaptezeci, doi câte doi, cu instrucţiuni amănunţite); 
- ordine (a închis cartea şi a dat-o înapoi îngrijitorului, Luca 4,20; consumatorii de la 
înmulţirea pâinilor au fost mai întâi aşezaţi, cete-cete, pe iarbă, Marcu 6,39-40; înainte de a 
ieşi din mormânt, a făcut sul ştergarul şi l-a pus într-un anumit loc, Ioan 20,7 etc.);                                                   
- economie („strângeţi fărămiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic”, Ioan 6,12);                                    
 



- înţelepciune („cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea”, Ioan 8,7);   
- tact (nu trebuia să plătească darea pentru templu, dar l-a trimis pe Petru să prindă un 
peşte, în gura căruia se afla o monedă, cu care urma să se plătească pentru Isus şi pentru 
Petru, care se grăbise să-i asigure pe strângători că Isus va plăti, Mat 17,24-27);                                                                                                                                                   
- pildă supremă, totală („învăţaţi de la Mine”, Mat 11,28-30, citatul este din versetul 29).   
 

 „Astfel, cunoscându-L pe Hristos şi asociindu-ne cu El, putem ajunge asemenea Lui, unicul 
Exemplu fără cusur.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, 
paginile 222-223)  

 

 În Predica de pe Munte, Hristos i-a numit pe urmaşii Săi „lumina lumii” (Mat 5,14).  Este 
singura caracteristică pe care a aplicat-o atât la Sine, „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8,12), cât 
şi la ucenicii Săi: „Voi sunteţi lumina lumii.”  Aici se întâlneşte în mod perfect misiunea lui 
Hristos pe pământ cu aceea a ucenicilor Săi.  Această lumină înseamnă exemplul vieţii de 
credinţă, care are influenţă asupra societăţii.  Acesta chiar este scopul urmărit de Cer: „Tot 
aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi 
să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Mat 5,16).  Observăm aici un dublu efect 
al vieţii creştine exemplare, de lumină a lumii: (01) oamenii primesc un mesaj şi învaţă din el 
şi (02) Tatăl ceresc este preamărit de cei din afara bisericii. 
 

 „Ce propovăduia, El trăia.  ‚Eu v-am dat o pildă’, a zis El către ucenicii Săi, ‚ca şi voi să faceţi 
cum am făcut Eu’ (Ioan 13,15).  ‚Eu am păzit poruncile Tatălui Meu’ (15,10).  Astfel, în viaţa 
Sa, cuvintele lui Hristos aveau în mod desăvârşit ilustraţie şi suport.  Şi mai mult decât atât: 
ce propovăduia, El era.  Cuvintele Sale erau expresia, nu numai a propriei Sale experienţe de 
viaţă, ci a propriului Său caracter.  El nu doar prezenta adevărul, ci era adevărul.  Acest lucru 
conferea propovăduirii Sale putere.”  (Education/Educaţie, paginile 78-79)    

 

 „Pavel ducea cu el atmosfera cerului.  Toţi cei ce se asociau cu el simţeau influenţa unirii 
sale cu Hristos.  Faptul că propria lui viaţă exemplifica adevărul pe care-l proclama dădea 
putere de convingere predicării sale.  Aici se află puterea adevărului.  Influenţa naturală, 
inconştientă a unei vieţi sfinte este predica cea mai convingătoare care poate fi prezentată 
în favoarea creştinismului.  Argumentul, chiar când este incontestabil, poate provoca numai 
împotrivire, însă un exemplu dumnezeiesc are o putere faţă de care este imposibil să se 
reziste în totul.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, paginile 510-511)  
 

 „Lucrarea de educaţie în cămin, pentru a realiza tot ce intenţionează Dumnezeu prin ea, 
cere ca părinţii să studieze cu râvnă Scripturile.  Ei trebuie să înveţe de la marele Învăţător.  
Zi de zi, legea iubirii şi a bunătăţii trebuie să fie pe buzele lor.  Viaţa lor trebuie să dea pe 
faţă harul şi adevărul care au fost văzute în viaţa Exemplului lor.”  (Child Guidance/ 
Îndrumarea copilului, pagina 66)  
 

 „Ce pot părinţii să zică?  Ei trebuie să dea un exemplu bun în faţa copiilor lor şi, cu toate că 
exemplul unor pretinşi urmaşi ai lui Hristos îi determină pe copii să gândească despre 



părinţii lor că sunt prea prudenţi şi severi în restricţiile lor, totuşi, Dumnezeu va binecuvânta 
eforturile acestor părinţi conştiincioşi.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 1, paginile 278-279)   
 

 Părinţii pot cere copiilor lor să se comporte corect, în casă şi în afara ei, dar cerinţa lor va 
avea foarte puţin efect, dacă ei înşişi nu dublează învăţătura cu exemplul personal.  Pot fi şi 
excepţii: copii credincioşi porniţi din familii lumeşti, copii mai buni şi mai disciplinaţi în viaţă 
decât părinţii lor.  Totuşi, excepţiile nu definesc viaţa.  Exemplul bun rămâne un puternic 
educator, mai bun decât toate sfaturile sau ordinele bune date de părinţi. 
 

 Persoanele chemate să conducă biserica, alese pentru anumite slujbe de răspundere, 
trebuie să dovedească prin viaţa lor spirituală evlavioasă că încrederea ce le-a fost acordată 
nu a fost o greşeală.  În vorbire, purtare, ţinută vestimentară, modul de a trata oamenii, ei 
trebuie să demonstreze comunităţii că merg pe urmele Marelui Păstor, al cărui exemplu a 
strălucit în orice privinţă şi nu a dezamăgit niciodată.   

 

 Avertizându-i pe ucenici şi gloatele faţă de duplicitatea cărturarilor şi a fariseilor, Hristos a 
zis: „Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le, dar după faptele 
lor să nu faceţi.  Căci ei zic, dar nu fac” (Mat 23,3).  Lecţiile lor nu erau însoţite de fapte 
corespunzătoare, de aceea nu este de mirare că gloatele plecau de la ei şi Îl preferau pe 
Învăţătorul venit de la Dumnezeu (vezi Matei 7,28.29; Ioan 12,19). 
 

 Călătoream cândva cu trenul în apropiere de oraşul Galaţi din România, fiind pastor chiar în 
acel oraş şi în alte două comunităţi.  În compartiment era un om de vârstă mijlocie, cu o 
personalitate impresionantă, care le povestea călătorilor anumite lucruri.  La un moment 
dat, a fost vorba despre cusururi ale unor slujbaşi bisericeşti.  Când unul din călători a 
amintit proverbul că trebuie făcut ce zic aceste persoane, nu ce fac, domnul respectiv a 
replicat cam în felul următor: „Nu aşa, pentru că puterea exemplului personal este foarte 
mare.  Ei ar trebui să fie nu numai teoreticieni, ci şi exemple pentru popor.”   

 

 Dar cadrele didactice?  Când eram în ultima clasă de liceu, deşi am fost exmatriculat din 
cauza Sabatului, mi s-a permis să merg mai departe la cursuri şi să dau examene la secţia 
fără-frecvenţă.  Dirigintele clasei respective, un bun pictor şi vorbitor de limbă franceză, un 
om destul de cult, era, totuşi, şi un pasionat fumător, patimă care i-a ruinat sănătatea.    
Într-o oră de curs, el i-a avertizat pe elevi în legătură cu pericolul fumatului, cât este de 
absurd şi vătămător.  La ieşirea din clasă însă, moralistul şi-a aprins încă o ţigară!  Ce efect 
puteau avea cuvintele lui de avertizare?! 

 

 „Când ascultăm de dispoziţia Mântuitorului, exemplul nostru va predica mai tare decât 
cuvintele.  Cea mai mare manifestare a puterii adevărului se vede când cei ce mărturisesc  
a-l crede dau dovadă de credinţa lor prin faptele lor.”  (Counsels on Stewardship/Sfaturi 
pentru isprăvnicie, pagina 41)  

 



 Exemplul personal al credincioşilor trebuie să fie pozitiv în orice împrejurare şi în orice loc: 
acasă, în biserică, în vecinătate, la locul de muncă.  Niciodată ei nu ar trebui să evite a fi 
identificaţi, pentru că au rostit anumite cuvinte care nu corespundeau cu chemarea lor.  O 
soră dintr-o comunitate pe care am păstorit-o a petrecut câteva zile într-un spital, unde s-a 
împrietenit cu o doamnă.  Ulterior, acea doamnă i-a trimis o scrisoare, care mi-a fost 
înmânată mie şi m-am folosit de ea un timp.  Doamna aprecia comportarea sorei noastre în 
cuvinte foarte frumoase şi încheia, arătând că, dacă toţi coreligionarii sorei ar duce o viaţă 
asemănătoare, atunci influenţa bisericii ar fi foarte puternică.   

 

 „Dacă umblarea de zi cu zi a acelora care mărturisesc adevărul ar fi un exemplu viu al vieţii 
lui Hristos, o lumină ar străluci de la ei care i-ar conduce pe alţii la Răscumpărătorul.  Numai 
în cer vor fi măsurate pe deplin rezultatele binecuvântate, în ce priveşte mântuirea altora, a 
unei vieţi evlavioase, armonioase, statornice.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 2, paginile 683-684)  

 

 În capitolul al doilea al primei sale epistole, apostolul Petru arată viaţa de suferinţă pentru 
adevăr a creştinilor, ca o reflectare a marelui Model: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi 
Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui” (versetul 21).  
Această reproducere a pildei se manifestă aşa: „Să aveţi o purtare bună în mijlocul 
neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele 
voastre bune, pe care le văd, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării” (versetul 12).       

 

 E binecunoscut sfatul dat pentru lucrarea misionară eficientă, care sună cam aşa: „Vorbiţi 
oamenilor despre frumuseţea evangheliei, uneori folosind chiar cuvinte.”  Ceea ce înseamnă 
că mai mult decât cuvintele vorbesc faptele creştinilor. 

 

 „Mărturisirea noastră poate fi tot aşa de înaltă cât este cerul, însă nu ne va salva nici pe noi, 
nici pe semenii noştri, decât dacă suntem creştini.  Un exemplu corect va face mai mult în 
folosul lumii decât toată mărturisirea noastră.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 383)  

 

 „Exemplul are putere miraculoasă şi, când este plasat de partea tendinţelor rele ale firii 
noastre, el devine aproape irezistibil.”  (Education/Educaţie, pagina 150)   

 

 „Aşa potrivnică şi întunecată cum este lumea, influenţa unui exemplu cu adevărat statornic 
va fi o putere pentru bine.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 4, pagina 286)   

 

 „Exemplul nostru, dacă este în concordanţă cu adevărul pe care îl mărturisim, îi va salva pe 
unii şi-i va osândi pe cei mulţi, lăsându-i fără scuză în ziua când cazurile tuturor vor fi 
decise.”  (Ibid., volumul 2, pagina 334)  
 



 „Dacă, prin exemplul nostru, îi ajutăm pe alţii în dezvoltarea de principii bune, le dăm 
putere să facă bine.  La rândul lor, ei exercită aceeaşi influenţă binefăcătoare asupra altora.  
Astfel, sute şi mii sunt ajutaţi prin influenţa noastră, de care nu ne dăm seama.”  (Prophets 
and Kings/Profeţi şi regi, pagina 348)   

 

 Apostolul Pavel îl sfătuia pe tânărul Timotei în legătură cu lucrarea sa astfel: „Nimeni să    
nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în 
dragoste, în credinţă, în curăţie” (1 Tim 4,12).  Chiar despre sine şi despre unii conlucrători 
ai săi, Pavel scria: „N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci, lucrând şi ostenindu-ne, am 
muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.  Nu că n-am fi avut dreptul 
acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat” (2 Tes 3,8.9).  Lui Tit, 
apostolul îi scria: „. . . şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele” (Tit 2,7). 
 

 Avem aceste două îndemnuri:                                                                                                                                                                       
- Către Timotei: „Fii o pildă pentru credincioşi.”                                                                                                                                                
- Către Tit: „Dă-te pe tine însuţi pildă.”                                                                                                            

 
Ambele propoziţii exprimă acelaşi gând; nu este vorba de a ne recomanda pe noi înşine ca 
pilde, ceea ce ar fi aroganţă, ci să fim pilde, viaţa noastră de credinţă să constituie un 
exemplu vrednic de urmat, fără nicio subliniere verbală. 
 

 Ce zicea Pavel era acelaşi gând ca şi cel exprimat de Mântuitorul Însuşi: „Pentru că Eu v-am 
dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu” (Ioan 13,15).  Să călcăm pe urmele 
Salvatorului, care a venit pe pământ ca să ne dea exemplu de ascultare; atunci, şi numai 
atunci, putem îndrăzni să sperăm că exemplul nostru personal va fi şi el inspirator.  „Prin 
natura Sa umană, Hristos a venit în contact cu omenirea; prin divinitatea Sa, El are drept la 
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)  

 

 Apostolul Pavel a arătat secretul acestei experienţe pozitive: poţi fi un exemplu 
binecuvântat pentru alţii, în biserică sau în afara ei, numai dacă te orientezi după Exemplul 
cel mai mare, care este perfect – Domnul Isus Hristos.  Iată ce a scris el: „Călcaţi pe urmele 
mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Cor 11,1).  Acest „întrucât” înseamnă „în 
măsura în care”.  Putem spera ca alţi credincioşi să urmeze exemplul nostru numai în 
măsura în care noi ne inspirăm din exemplul lui Hristos.  Altfel, ei mai bine ar evita aşa 
influenţă. 
 

 „Privind la Isus, nu numai ca Exemplul nostru, ci şi ca Autorul şi Desăvârşitorul credinţei 
noastre, să mergem înainte, având încredere că El ne va asigura putere pentru fiecare 
datorie.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 6, pagina 472)  
 



 „Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.”  Fie-mi permis să parafrazez 
aceste cuvinte astfel: Eu v-am dat o pildă, ca şi voi                                                                                                   

 
- să vorbiţi aşa cum am vorbit Eu;                                                                                                                              
- să lucraţi aşa cum am lucrat Eu;                                                                                                                    
- să iertaţi aşa cum am iertat Eu;                                                                                                                                         
- să răbdaţi aşa cum am răbdat Eu;                                                                                                                                  
- să iubiţi aşa cum am iubit Eu;                                                                                                                                                  
- să fiţi umiliţi aşa cum am fost Eu;                                                                                                                                                                                                                           
- să vă rugaţi aşa cum M-am rugat Eu, etc.  etc.  etc. 
 

 Mai avem mult?  Doamne, ajută-ne!  Amin!                 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 631: „Stăm lângă apa de viaţă”   

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

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



„NU VĂ MAI NUMESC ROBI . . .” 

 „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.  Voi sunteţi 
prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.  Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu 
ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am 
auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15,13-15).  Ce zice Mântuitorul în acest text?  Următoarele:                     

(01) cea mai mare dragoste posibilă este să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi;                                                                             
(02) toţi aceia care fac ce porunceşte Mântuitorul sunt prietenii Lui;                                                                                       
(03) El nu i-a mai numit pe ucenicii Săi robi, ci prieteni;                                                                                                 
(04) motivul acestei caracterizări este faptul că El le-a făcut cunoscut tot ce a auzit de la 
Tatăl Său. 

Vom analiza pe rând fiecare din aceste puncte.                                                                                                          

(01) De ce a zis Domnul că sacrificarea vieţii proprii pentru prieteni este cea mai mare 
dragoste pe care o poate demonstra cineva?  În Romani 5,10, se afirmă: „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.”  Hristos Şi-a dat 
viaţa pentru nişte vrăjmaşi, pentru că, înainte de împăcare cu Dumnezeu, toţi oamenii Îi 
sunt vrăjmaşi.  Când S-a rugat pentru iertarea răstignitorilor Săi (vezi Luca 23,34), aceia nu 
erau în niciun caz prietenii Săi.  Prin urmare, moartea pentru prieteni sau moartea pentru 
vrăjmaşi este „cea mai mare dragoste”?  

Aici, punctul de vedere contează.  Pe partea omenească, a existat şi există vrăjmăşie: aşa 
cum am arătat, înainte de împăcarea cu Dumnezeu, oamenii Îi sunt vrăjmaşi.  Dar nu pe 
partea lui Dumnezeu: El nu-i priveşte pe oameni ca vrăjmaşi ai Săi, nici chiar când aceştia se 
află în cea mai dezgustătoare mocirlă a păcatului.  Inima Lui este plină de iubire pentru ei şi 
doreşte salvarea lor.  În Ioan 3,16, Isus a spus că Dumnezeu a iubit „lumea”: când, nu când 
aceasta era străină de Dumnezeu? 

 
(02) Din cuvintele lui Isus înţelegem, de asemenea, că prieteni ai Mântuitorului sunt toţi cei 
ce fac ce porunceşte El.  Unii ar zice: „A, da.  Cum ai deviat puţin de la linia aceea, ai încetat 
să fii prieten al Lui.  Ai acest privilegiu numai dacă faci în totul ce spune El.”  Dar aici nu este 
vorba de o ambiţie, ci de o lege uşor de înţeles: adevărata fericire, garantată de umblarea 
cu Mântuitorul, nu este posibilă decât în cadrul ascultării sincere şi voioase de cuvântul Său. 

 
(03) Isus nu i-a mai numit pe ucenici robi, ci prieteni.  Au încetat ei oare, după aceea, să fie 
robi ai Domnului Hristos?  Sau au încetat ei să se privească pe sine aşa?  Iată un răspuns al 
lui Simon Petru, care a fost prezent în drum spre Ghetsimani, când Isus a rostit acele 
cuvinte: „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos” (2 Pet 1,1).  Vom vedea şi altele.  Era 
aceasta o respingere a ofertei Mântuitorului sau recunoaşterea adevăratului său statut, cu 
toată umilinţa?  Cred că această a doua parte a propoziţiei răspunde la întrebare. 

 



(04) Motivul pentru care Isus îi numea prieteni era faptul că li-L făcuse cunoscut pe Tatăl, 
atât caracterul, cât şi lucrările Lui.  Dar le spusese El totul despre Tatăl?  Acest lucru nu este 
posibil şi nu va fi niciodată posibil.  „V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.”  
Chiar epuizase Isus materialul respectiv?  Nu mai era nimic ce auzise de la Tatăl şi nu le 
spunea?  În Ioan 16,12, El a zis, după aceea: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu 
le puteţi purta.”  S-ar putea spune că acestea nu erau auzite de la Tatăl, ci proveneau de la 
El şi ucenicii ar fi avut nevoie de ele, dar nu atunci.  Însă El vorbea numai ce-L învăţa Tatăl 
Său: „Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 3,34).  „Cel ce M-a trimis este adevărat şi Eu, ce 
am auzit de la El, aceea spun lumii” (8,26).   
 
Să fim clari: Mântuitorul le-a spus ucenicilor lucruri auzite de la Tatăl şi care erau necesare 
pentru ei, care se refereau la ei, pe care ei le puteau primi la data aceea.  Nu era epuizată 
gama cunoştinţelor privitoare la Dumnezeu şi la viaţa de credinţă.  Era vorba aici de o 
anumită categorie de cunoştinţe, în anumite limite, cu un anumit scop.  Toate acelea. 
 

 Robi, în greacă doulos (singular), douloi (plural), propriu-zis sclavi:                                                                                        
 

- „‚Adevărat, adevărat vă spun’, le-a răspuns Isus, ‚că oricine trăieşte în păcat este rob al 
păcatului’” (Ioan 8,34).                                                                                                                                               
 
- „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, 
fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la 
neprihănire?”  (Rom 6,16)                                                                                                                                          
 
- „. . . şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob” (Mat 20,27).                                                           
 
- „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus.  Noi suntem robii 
voştri, pentru Isus” (2 Cor 4,5).                                                                                                                              
 
- „Care este, deci, robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata 
slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?  Ferice de robul acela, pe care stăpânul 
său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!”  (Mat 24,45.46)                                                                                  
 
- „Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să-i 
înveţe şi să-i amăgească pe robii Mei” (Apoc 2,20).                                                                                                                                                                                   
 
- „. . . ci că, în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui 
Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor” (Apoc 10,7).    
 
- Petru citează din Ioel: „Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele 
acelea, din Duhul Meu şi vor prooroci” (Fapte 2,18).                                                                                          
 



- Pe noul pământ: „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo.  Scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea.  Robii Lui Îi vor sluji” (Apoc 22,3).       
 

 Slujitori, tradus din același cuvânt grecesc doulos (singular), douloi (plural), propriu-zis 
sclavi:                                                                                                                                                                                
 
- „Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea 
slujitorilor Dumnezeului nostru!”  (Apoc 7,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 Slujitori, tradus din cuvântul grecesc diaconos (singular), diaconoi (plural):                                                                                  

 
- „Între voi să nu fie aşa.  Ci, oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru” 
(Mat 20,26).                                                                                                                                                                              
 
- „Dar între voi să nu fie aşa.  Ci, oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru” 
(Marcu 10,43).                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
- „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).                                                                                                                                          
 
- „Cine este Pavel?  Şi cine este Apolo?  Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut, şi 
fiecare după puterea dată lui de Domnul” (1 Cor 3,5).   
 
- „. . . nădejdea evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de 
sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” (Col 1,23).                                                                            
 
- „. . . prin evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui 
Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui” (Efes 3,6.7).                                                                                                                                                                                                                                                  
 
- „Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate şi slujitor credincios în 
Domnul, vă va face cunoscut totul” (Efes 6,21).                                                                                                   
 
- „Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus” (1 
Tim 4,6).                                                                                                                                                                       
 

 „Prieteni – greceşte philoi, singular philos, înrudite cu verbul phileo, ‚a iubi’ (vezi Matei 
5,43.44).  Philos înseamnă cineva iubit sau drag sau cineva care este iubitor sau prietenos.  
În adevărată prietenie există iubire reciprocă.  Ucenicii aveau să arate iubirea lor prin 
ascultare smerită (Ioan 14,15).  Servi – greceşte douloi, singular doulos, adesea însemnând 
‚sclav’, aici, probabil, un serv cu statut restrâns (vezi Ioan 8,34).  Un serv de acest fel ar fi de 
aşteptat să asculte orbeşte, fără a fi primit în sfaturile stăpânului.  Isus le acordase ucenicilor 
încredere şi le descoperise multe lucruri.  Duhul Sfânt avea să-i lumineze mai departe (Ioan 



14,26).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 1043)  
 

 Într-un anumit sens, termenii prieten şi serv sau rob exprimă acelaşi lucru în învăţăturile 
Domnului Hristos: „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).  „Slujitorul Meu”, în 
greacă diaconos. 

 

 După învierea Sa, când S-a arătat unor ucenici la Marea Galileii, Isus l-a întrebat pe Simon 
Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”  L-a întrebat a doua şi a 
treia oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”  (Vezi Ioan 21,15-17).  La prima şi la a doua 
întrebare, cuvântul „iubeşti” este traducerea verbului grecesc agapao, de la care provine 
substantivul agape, însemnând iubire principială, creştină, dumnezeiască.  De fiecare dată, 
Petru a răspuns cu phileo; a treia oară, Isus l-a întrebat folosind şi El verbul phileo, iar 
ucenicul a răspuns ca în dăţile anterioare.  Am văzut din citatul preluat din comentariu că 
„Philos înseamnă cineva iubit sau drag sau cineva care este iubitor sau prietenos”, 
substantiv care provine de la verbul phileo.  Deci, de fiecare dată, Petru răspundea nu cu 
agapao, cum era întrebat, ci cu phileo, adică: „Doamne, Te iubesc mai mult decât iubirea 
principială, generală; eu nutresc pentru Tine iubirea-prietenie.  Îmi eşti drag.  Am o 
afecţiune pentru Tine.”  Când, a treia oară, Isus a trecut de la agapao la phileo, era ca şi 
când întreba: „Chiar doreşti să fim prieteni?”  
 

 Este adevărat că Isus niciodată nu i-a numit pe ucenicii Săi „robi”, adică nu i-a considerat 
aşa, nu a vorbit despre ei aşa, nu i-a chemat aşa şi nu i-a tratat aşa.  Iată ce zice Luca: „Când 
s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit 
apostoli . . .” (Luca 6,13).  I-a numit apostoli, nu robi.   
 

 Şi, totuşi, un anumit aspect al categoriei de robi a fost luat în consideraţie de către 
Mântuitorul cu privire la ucenicii Săi, de aceea S-a exprimat El aşa: „Nu vă mai numesc robi”, 
adică era vorba de o discontinuitate.  Iată afirmaţiile Sale: „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).  Era acelaşi capitol, în care El a zis „nu vă mai numesc robi”.  Citatul era din cuvintele 
Sale redate în Ioan 13,16: „Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât 
domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis.”  Sau, mai devreme, în Matei 
10,24: „Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul său, nici robul mai pe sus de domnul 
său.”   

 

 Deci, robi sau nu?  Cine învaţă de la cine?  Cine ascultă de cine?  Declaraţia Mântuitorului, 
de care ne ocupăm în predica aceasta, avea un anumit cadru, ca şi când El ar fi zis: „În 
relaţia dintre Mine şi voi, Eu sunt foarte deschis, Eu vă spun lucruri pe care un stăpân de 
robi nu le-ar spune robilor săi.  Noi suntem mult mai apropiaţi, legătura noastră este cu 
mult mai strânsă, mai intimă, de încredere, iubire şi colaborare, care nu există între un 
stăpân de sclavi şi supuşii lui.”  Era vorba despre trei ani şi jumătate de umblare împreună; 



Hristos şi ucenicii Săi dezvoltaseră o relaţie de încredere şi colaborare pe care El a 
caracterizat-o drept pură prietenie.  Şi era aşa.   

 

 Ucenicii nu încetau însă să rămână slujitori, chiar robi ai Mântuitorului.  Ar fi fost chiar 
periculos.  Cine refuză sau nu alege să fie rob al lui Isus Hristos este rob al unei alte forţe şi 
situaţia lui este îngrozitoare.  Petru nu a zis: „Eu nu mai sunt rob al lui Isus Hristos, ci sunt 
prieten al Lui, pentru că aşa a zis El.”  Indiferent cum mă consideră Hristos, eu privesc 
întotdeauna la mine ca la un rob al Său şi sunt fericit cu statutul acesta.  În Romani 6,22, se 
spune: „Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi 
ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.”   
 

 Apostolul Pavel scria astfel despre sine: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol” 
(Rom 1,1).  La fel Iacov: „Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos” (Iac 1,1).  Şi 
Iuda: „Iuda, rob al lui Isus Hristos” (Iuda 1).  Chiar Ioan: „Descoperirea lui Isus Hristos . . ., 
trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan” (Apoc 1,1).  Am văzut deja că şi Petru se numea 
pe sine aşa: „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos” (2 Pet 1,1).  Dintre aceştia, Petru 
şi Ioan au fost prezenţi când Isus a rostit cuvintele din Ioan 15,15: „Nu vă mai numesc robi     
. . .”, dar ei continuau să se numească aşa.  În toate aceste cinci cazuri, scriitorii au folosit 
cuvântul  doulos – rob, sclav, slujitor; diaconos înseamnă, de asemenea, slujitor, ajutor, 
diacon, dar nu sclav.  În limbajul scriitorilor Noului Testament nu se face o deosebire netă 
între aceşti termeni.   

 

 Hristos nu a zis: „Voi nu mai sunteţi robi (sau slujitori) ai Mei”, ci „nu vă mai numesc robi”.  
Era vorba nu de o anumită stare, ci de un limbaj.  Isus prefera să-i numească prieteni.  
Folosise deja termenul acesta până atunci: „Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de 
cei ce ucid trupul şi după aceea nu mai pot face nimic” (Luca 12,4).  Zicând aşa, li Se 
mărturisea, îi apropia mai mult de Sine.   

 

 Numindu-ne prieteni, Mântuitorul nu ne opreşte să ne considerăm pe noi robi şi pe El 
Stăpân.  Într-un fel, această robie, care ne face plăcere, este totuna cu prietenia care ne 
surâde.  Este o situaţie pe care să o căutăm, pentru a fi în siguranţă.  Apostolul Pavel arată 
că numai robia lui Hristos ne scapă de robia vrăjmaşului: „Şi prin chiar faptul că aţi fost 
izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii” (Rom 6,18).  Robi ai neprihănirii, adică 
robi ai lui Dumnezeu, ai Domnului Isus Hristos: pentru cât timp?  În vecii vecilor, aşa cum 
citim despre populaţia Noului Pământ: „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo.  
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea.  Robii Lui (douloi) Îi vor sluji” 
(Apoc 22,3).   

 

 Profetesa zilelor din urmă, sora Ellen G. White, prefera să fie numită „mesagera Domnului” 
sau „serva Domnului”, atât din motive de modestie, cât şi pentru că această denumire 
cuprindea mai mult decât slujba de profet.  „De ce nu am pretins a fi profet?  Pentru că, în 
aceste zile, mulţi care susţin cu îndrăzneală că sunt profeţi sunt o ruşine pentru cauza lui 
Hristos şi pentru că lucrarea mea cuprinde mult mai mult decât arată cuvântul ‚profet’. . . .  
A pretinde că sunt profetesă este ceva ce nu am făcut niciodată.  Dacă alţii mă cheamă cu 



numele acela, eu nu am nicio controversă cu ei.  Însă lucrarea mea a acoperit atâtea 
domenii că nu mă pot numi altfel decât o mesageră trimisă să poarte o solie de la Domnul 
către poporul Său şi să mă dedic lucrării în orice direcţie arată El.”  (Review and Herald din 
26 iulie 1906, pagina 8) 

 

 Hristos Însuşi a fost numit „Robul Domnului”: „Iată, Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul 
Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu.  Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti 
neamurilor judecata.  El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe.  
Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge.  Va vesti judecata 
după adevăr” (Isa 42,1-3).  Aplicarea acestui text la Domnul Isus Hristos a fost confirmată în 
Matei 12,16-21.  Prin însuşi actul întrupării, El a acceptat această poziţie smerită: „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” (Filip 2,6.7).  Aşa a devenit El „Robul Domnului”.  De ce ne-ar deranja să fim şi 
noi robi ai Săi?  Am fi astfel în compania binecuvântată a Mântuitorului, am călca pe urmele 
Sale.  Dar prietenia Sa ne este oricum oferită din belşug.    

 

 Viaţa se îmbogăţeşte cu bucurii infinite, când decidem să umblăm cu Mântuitorul, făcând 
din El cel mai bun Prieten al nostru.  Aşa se exprimă poetul:                                                                    

 
„Isus, Prieten minunat,                                                                                                                                                            
din aştri, de departe,                                                                                                                                                   
El pân’ la mine S-a plecat                                                                                                                                   
pe când eram în moarte.                                                                                                                                    
M-a scos din foc, m-a scos din val,                                                                                                                          
cu braţul Său cel tare                                                                                                                                                   
şi-n ceruri sus mi-a pregătit                                                                                                                       
cetatea de scăpare.                                                                                                                                                       
 
Isus, Prieten minunat                                                                                                                                      
şi bun cât nu se poate,                                                                                                                                            
ce fericit că L-am aflat!                                                                                                                                              
El mă-nţelege-n toate.                                                                                                                                            
Şi nicio teamă nu mai am,                                                                                                                                                  
El duce-a mea povară                                                                                                                                                
şi glasul Său e un balsam,                                                                                                                            
nimic să nu mă doară.                                                                                                                                                                                 
 
Isus, Prieten minunat,                                                                                                                                              
prin orice-ar fi să vină,                                                                                                                                                                                
Eu sunt al Lui şi El al meu                                                                                                                                     
în pace şi lumină.                                                                                                                                                  
Şi niciun pas şi nicio zi,                                                                                                                                               
El singur nu mă lasă,                                                                                                                                           



de parcă chiar am început                                                                                                                                        
vecia cea frumoasă.”            

(Textul original al imnului 90 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  

 Iată experienţa urmaşilor Domnului Isus, după înălţarea Sa la cer: „Ce sursă de bucurie 
pentru ucenici să ştie că au un astfel de Prieten în cer, ca să mijlocească în favoarea lor.  Prin 
înălţarea vizibilă a lui Hristos, toate vederile lor şi felul de a privi cerul s-au schimbat.  
Minţile lor îl concepuseră până atunci ca pe o regiune de spaţiu nemărginit, locuit de spirite 
fără substanţă.  Acum, cerul era conectat cu gândul despre Isus, pe care Îl iubiseră şi Îl 
respectaseră mai presus de toţi ceilalţi, cu care conversaseră şi călătoriseră, pe care Îl 
atinseseră, chiar şi în trupul Lui înviat, care vorbise inimilor lor de speranţă şi mângâiere.”  
(Spirit of Prophecy/Spiritul Profetic, volumul 3, pagina 262) 
 

 „Ei puteau rosti numele lui Isus cu siguranţă; pentru că, nu era El Prietenul şi Fratele lor mai 
mare?  Aduşi în comuniune strânsă cu Hristos, ei şedeau cu El în locuri cereşti.  Cu ce limbaj 
înflăcărat îşi îmbrăcau ei ideile când depuneau mărturie despre El!”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, pagina 46)  

 

 Este dorinţa şi plăcerea lui Dumnezeu ca fiinţele create de El, fiinţe raţionale, să aibă 
încredere în El şi să cultive legături de prietenie cu El.  Aşa era Avraam, care „‚L-a crezut pe 
Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire’ şi el a fost numit ‚prietenul lui Dumnezeu’” (Iac 
2,23).  Acest „frate” de creştere împreună cu Domnul Isus cita din Isaia 41,8: „Dar tu, 
Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu . . .”.  
Dumnezeu îl trata pe Avraam ca pe un prieten, comunicându-i unele din planurile sale: 
„Atunci, Domnul a zis: ‚Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?’”  (Gen 18,17).  Şi de ce 
nu ascundea?  Pentru că Avraam Îi era prieten şi pentru că Avraam era un prooroc (vezi 
Geneza 20,7); despre prooroci, este scris: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi 
descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci” (Amos 3,7).   

 

 Nu numai Avraam era „prietenul lui Dumnezeu”; ce putem zice despre Enoh sau despre 
Noe?  În legătură cu primul, Sfânta Scriptură zice: „După naşterea lui Metusala, Enoh a 
umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. . . .  Enoch a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai 
văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu” (Gen 5,22.24).  Unde l-a luat?  „Prin credinţă a fost 
mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea.  Şi n-a mai fost găsit, pentru că 
Dumnezeu îl mutase.  Căci, înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui 
Dumnezeu” (Evr 11,5).  Iar despre al doilea se raportează: „Noe era un om neprihănit şi fără 
pată între cei din vremea lui; Noe umbla cu Dumnezeu” (Gen 6,9).  
 

 Înseamnă că toţi oamenii, bărbaţi, femei, copii, liberi sau sclavi, bogaţi sau săraci, culţi sau 
analfabeţi, din toate timpurile, care au umblat cu Dumnezeu, au fost prieteni ai Săi.  De 
aceea se dă sfatul acesta atât de preţios: „Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea 
pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire” (Iov 22,21).    
 



 Este unul din marile gesturi ale harului că Hristos, Creatorul universului, devenit om prin 
întrupare, îi numeşte pe păcătoşi prieteni, lucru care pe unii îi deranja: „Iată . . . un Prieten 
al vameşilor şi al păcătoşilor” (Luca 7,34).  El le oferă tuturor oamenilor dragostea Sa 
minunată şi vrea să le fie Prieten.  Acceptă oamenii această ofertă?  Unii o dispreţuiesc, alţii 
nu au suficientă îndrăzneală şi încredere ca să o apuce, cum a zis Pavel către Timotei „apucă 
viaţa veşnică” (1 Tim 6,12).  Dar există şi oameni care abuzează de prietenia cu Hristos, 
coborându-L la nivelul lor şi pierzând mult din respectul pe care ar trebui să I-l arate.   

 

 Prietenia nu se poate impune.  Cei care se bucură de chemarea Mântuitorului şi acceptă să 
fie prieteni cu El vor fi binecuvântaţi în felul acesta în vecii vecilor.  Numai cei ce sunt 
prieteni cu El vor avea parte să fie cu El în paradis. 

 

 Cum se ajunge la prietenia cu Hristos?  Foarte simplu, aşa cum întreabă profetul: „Merg 
oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?”  (Amos 3,3).  Primirea cuvântului lui Hristos şi 
a prezenţei Sale în inimă deschide calea spre o asemenea prietenie: „Cuvântul lui Hristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea” (Col 3,16).  „Să aveţi în voi gândul acesta, 
care era şi în Hristos Isus” (Filip 2,5).  „. . . aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre 
prin credinţă” (Efes 3,17).  „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)        

 

 În aceste condiţii, cei doi, Hristos şi omul, sunt învoiţi şi pot să meargă împreună: aceasta 
este prietenia, care oferă perspective nelimitate pentru cunoaşterea de Dumnezeu.  Atunci, 
El poate să spună, cum le-a spus celor unsprezece ucenici: „Nu vă mai numesc robi, pentru 
că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut 
tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15,15).   

  

 „Ai Modelul, Hristos Isus; umblă pe urmele Sale şi vei fi pregătit să ocupi orice poziţie pe 
care vei fi poate chemat să o ocupi.  Vei avea ‚rădăcina şi temelia puse în El şi vei fi 
întemeiat în credinţă, aşa cum ai fost învăţat, abundând în aceasta cu recunoştinţă.’  Nu 
trebuie să simţi că eşti un sclav, ci un fiu al lui Dumnezeu; că eşti favorizat în mod deosebit, 
prin aceea că ai fost considerat de aşa mare valoare, încât Dumnezeu te-a făcut al Lui, 
plătind un preţ de răscumpărare infinit pentru libertatea ta.  Isus zice: ‚Nu vă mai numesc 
robi . . . ci v-am numit prieteni.’  Când apreciezi minunata Sa iubire, iubire şi recunoştinţă 
vor fi în inima ta ca un izvor de bucurie.”  (Fundamentals of Christian Education/ 
Fundamentele educaţiei creştine, paginile 303-304)  

 

 „Prin ispitele sale amăgitoare, Satana îi conduce pe oameni la rele din ce în ce mai grave, 
până când stricăciunea extremă şi ruina sunt rezultatul.  Unica siguranţă împotriva puterii 
lui se găseşte în prezenţa lui Isus.  În faţa oamenilor şi a îngerilor, Satana a fost descoperit ca 
duşman şi distrugător al omului; Hristos, ca Prieten şi izbăvitor al omului.  Spiritul Său va 
dezvolta în om tot ce va înnobila caracterul şi va înălţa natura.  Îl va forma pe om pentru 



slava lui Dumnezeu în trup şi suflet şi spirit.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 341)  

 

 „Prin toate încercările tale, care nu au fost niciodată pe deplin descoperite altora, ai avut un 
Prieten care nu eşuează niciodată, care a zis: ‚Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.’  Când era pe pământ, El a fost întotdeauna mişcat de durerea omenească.  Deşi 
acum El este înălţat la Tatăl Său şi este adorat de îngeri, care imediat ascultă de ordinele 
Sale, inima Lui, care a iubit, a compătimit şi a simpatizat, nu cunoaşte schimbare.  Ea 
rămâne încă o inimă de gingăşie neschimbătoare.”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 2, pagina 271)  
 

 Scriindu-i prietenului său Filimon, apostolul Pavel apela în favoarea fostului sclav Onisim, pe 
cale să revină la stăpân: „Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l 
ai pentru veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate 
preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!”  
(Filim 15-16).  Nu a fost niciodată voia lui Dumnezeu ca unii oameni să-i ţină pe alţii în 
sclavie.  Onisim a fugit, a fost convertit, acum nu mai era privit ca un rob, ci ca un frate 
preaiubit, şi aceasta era solia lui Pavel.  Aceasta este virtutea şi lucrarea evangheliei 
Domnului Isus Hristos.  Scăpaţi din robia vieţii acesteia de chin şi nedreptăţi, primiţi în 
împărăţia slavei divine, ca robi fericiţi slujindu-I Răscumpărătorului nostru în veci!   
 

 „Lunga noapte de veghere, de trudă şi dificultăţi este aproape trecută.  Hristos urmează să 
vină curând.  Fii gata.  Îngerii lui Dumnezeu caută să te atragă de la tine însuţi şi de la lucruri 
pământeşti.  Nu-i lăsa să lucreze în zadar.  Credinţă, credinţă vie este ce îţi trebuie; credinţă 
care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul.  Adu-ţi aminte de Golgota şi de minunatul, 
infinitul sacrificiu făcută acolo pentru om.  Isus te invită acum să vii la El chiar aşa cum eşti şi 
să-L faci tăria ta şi Prietenul tău veşnic.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 3, pagina 251)  

 

 Frați și surori în Domnul, fiţi gata să-L întâlniţi pe Prietenul cel veşnic!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 70: „Cuvânt dumnezeiesc”     

Cântarea de închidere, 88: „Mai sus de cerul înstelat”                  

 

 

 

 

 

 



„MARE ESTE SECERIŞUL”  

 Să luăm aminte la un text care ne arată implicarea masivă a Mântuitorului în lucrarea de 
salvare de suflete, pentru care venise pe pământ, şi planul Său de includere a oamenilor în 
această lucrare: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi 
risipite, ca nişte oi care n-au păstor.  Atunci, a zis ucenicilor Săi: ‚Mare este secerişul, dar 
puţini sunt lucrătorii!  Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui’”  
(Mat 9,36-38). 
 

 Iată o schiţă simplă a acestui pasaj inspirat:   

I.  Isus şi gloatele:                                                                                                                                                                                     

(01) când a văzut gloatele;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(02) I s-a făcut milă;                                                                                                                                                     

(03) erau necăjite şi risipite;                                                                                                                                                                          

(04) ca nişte oi care n-au păstor.                                                                                                                             

II.  Potenţialul existent: 

(05) Isus discută cu ucenicii;                                                                                                                                       

(06) mare este secerişul;                                                                                                                                                                    

(07) puţini sunt lucrătorii.                                                                                                                                      

III.  Atitudinea pe care trebuie să o aibă credincioşii: 

(08) rugaţi pe Domnul secerişului;                                                                                                                                                                    

(09) să scoată lucrători;                                                                                                                                   

(10) la secerişul Lui.  

 Lui Isus I s-a făcut milă de gloate; mila aceea nu a început atunci, ci în cer, înainte de 
întrupare.  I-a fost milă de omenire să o lase să piară.  „. . . a iubit Dumnezeu lumea . . .” 
(Ioan 3,16); şi Fiul lui Dumnezeu a iubit-o tot atât de mult.  

 

 Atât în Matei 9,38, unde Isus vorbeşte cu cei doisprezece, cât şi în Luca 10,2, unde El se 
adresează celor şaptezeci, este folosit cuvântul ecbale, „să scoată”, de la ballo, „a pune, a 
aduce, a arunca, a da, a plasa, a lansa”.      

 

 „Rugăciunea lor către Domnul secerişului nu vrea să spună că El nu era interesat sau că nu 
era conştient de nevoia de mai mulţi lucrători.  Cei doisprezece trebuia să facă din nevoia 
aceasta obiectul rugăciunii, pentru ca astfel Domnul secerişului să poată avea ocazie de a 
aduce în inimile lor o convingere în legătură cu răspunderea lor personală de a satisface 
acea nevoie.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 5, pagina 372)  



 

 Isus era pe cale să-i trimită pe cei doisprezece ucenici în lucrare misionară, aşa cum ni se 
spune în capitolul următor, Matei 10,1-15.  Ca să le arate că El nu aşteaptă de la ei să facă 
totul, a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!  Rugaţi dar pe Domnul secerişului 
să scoată lucrători la secerişul Lui” (Mat 9,37.38).  În legătură cu aceste versete, Spiritul 
Profetic afirmă: „Când a zis că secerişul este mare şi lucrătorii sunt puţini, El nu le-a cerut 
ucenicilor Săi să se trudească la infinit, ci a zis, ‚Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată 
lucrători la secerişul Lui’ (Mat 9,38).  Dumnezeu a stabilit pentru fiecare om lucrarea sa, 
potrivită cu capacitatea sa (Efes 4,11-13) şi El nu vrea ca doar câţiva să fie împovăraţi cu 
răspunderi, în timp ce alţii nu au nicio sarcină, nicio muncă a sufletului.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 361-362)  

 

 „Trimiterea de către Mântuitorul a ucenicilor i-a inclus pe toţi credincioşii.  Îi include pe toţi 
cei ce cred în Hristos până la sfârşitul timpului.  E o greşeală fatală a presupune că lucrarea 
de salvare a sufletelor depinde numai de predicatorul întărit.  Tuturor acelora la care a ajuns 
inspiraţia cerească li se încredinţează evanghelia.  Toţi cei ce primesc viaţa lui Hristos sunt 
hirotonisiţi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor.  Pentru această lucrare a fost 
înfiinţată biserica şi toţi cei ce iau asupra lor voturile ei sacre se obligă prin aceasta să fie 
conlucrători cu Hristos.”  (Ibid., pagina 822) 
 

 „Multă vreme a aşteptat Dumnezeu ca spiritul de slujire să ia în stăpânire întreaga biserică, 
astfel încât fiecare să lucreze pentru El potrivit cu capacitatea sa.  Când membrii bisericii lui 
Dumnezeu îşi fac lucrarea care le-a fost încredinţată, în câmpurile care au nevoie, acasă şi în 
străinătate, ca împlinire a însărcinării evanghelistice, întreaga lume va fi în curând avertizată 
şi Domnul Isus va reveni spre acest pământ cu putere şi mare slavă.”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, pagina 111)  
 

 „Cel ce devine un copil al lui Dumnezeu trebuie să se considere de acum o za în lanţul 
coborât pentru a salva lumea, una cu Hristos în planul Său de milă, mergând cu El pentru a-i 
căuta şi a-i salva pe cei pierduţi.”  (The Ministry of Healing/Divina vindecare, pagina 105)  

 

 „Cei mai umili lucrători, conlucrând cu Hristos, pot atinge corzi ale căror vibraţii vor răsuna 
până la marginile pământului şi vor produce melodie de-a lungul veacurilor eterne.”  (Ibid., 
pagina 159)    
 

 Este foarte interesant faptul că adesea sunt buni misionari, buni slujitori ai lui Dumnezeu, 
unii care nu au încredere în capacităţile lor şi de la care se aşteaptă foarte puţin.  Gândiţi-vă 
la Moise; Domnul i-a spus: „Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon şi-l vei scoate din Egipt pe 
poporul Meu, pe copiii lui Israel” (Exod 3,10).   
 

 Ştiţi scuzele invocate de Moise:                                                                                                                  
 



- Cine sunt eu ca să fac lucrul acesta?  (Versetul 11)                                                                                                                                       
- Ce le voi spune dacă mă întreabă care este numele Dumnezeului care m-a trimis?  
(Versetul 13)                                                                                                                                                                                              
- Nu mă vor crede (Exod 4,1).                                                                                                                           
- Nu sunt un om cu vorbirea uşoară (versetul 10).                                                                                                                             
- Trimite pe altcineva (versetul 13). 
 

 Domnul a suportat toate întrebările şi temerile şi a dat răspunsuri imediate şi categorice la 
ele.  Când însă Moise a zis „trimite pe cine vei vrea să trimiţi”, „Domnul S-a mâniat pe Moise 
. . .” (versetele 13 şi 14).  Acum chiar era refuz şi aşa ceva nu se putea admite.  Ba nu era 
chiar refuz, altfel Dumnezeu ar fi renunţat la el; era şovăire, nesiguranţă, neîncredere în 
sine.  Dumnezeu nu a cedat; era ca şi când El Şi-ar fi zis: „Chiar de un asemenea om am 
nevoie.”  Versetul 18 zice: „Moise a plecat.”  A plecat şi a lucrat cu Dumnezeu până la capăt.  
Omul acela este acum în cer. 
 

 Se cere totală lepădare de sine, umilinţă nelimitată, pentru ca Dumnezeu să poată folosi un 
individ.  Şi Dumnezeu asigură toate aptitudinile necesare, creând împrejurările şi condiţiile 
optime pentru succes.  Moise era trimis.  Se pune însă întrebarea multiplă: „Dar cum Îl vor 
chema pe Acela în care n-au crezut?  Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit?  Şi 
cum vor auzi despre El fără propovăduitor?  Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?”  
(Rom 10,14.15)    
 

 Nu sunt trimişi?  „Orice ucenic adevărat este născut în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.  
Cel ce bea din apa vie devine o fântână de viaţă.  Primitorul devine dătător.  Harul lui Hristos 
în suflet este ca un izvor în pustiu, ţâşnind ca să-i învioreze pe toţi, şi pe cei ce sunt gata să 
piară făcându-i dornici să bea din apa vieţii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 195) 

  

 „Orice suflet pe care Hristos l-a salvat este chemat să lucreze în numele Său pentru salvarea 
celor pierduţi.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 191)  
 

 „Se cere acum o lucrare sârguincioasă.  În această criză, eforturile cu inima pe jumătate nu 
se vor dovedi aducătoare de succes.  În toată lucrarea noastră din oraşe, trebuie să umblăm 
după suflete.  Să fie făcute planuri înţelepte, pentru ca o astfel de lucrare să poată fi făcută 
pentru folosul maxim.”  (Review and Herald din 27 septembrie 1906, citat în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 59)  
 

 „Avem o solie foarte solemnă de dus lumii, care ne va solicita mult.  Însă prea mult timp le-a 
fost acordat acelora care deja cunosc adevărul.  În loc de a consuma timpul cu aceia cărora li 
s-au dat multe ocazii să înveţe adevărul, mergeţi la oamenii care niciodată nu v-au auzit 
solia.”  (Scrisoarea 87 din 1896, publicată în Evangelism/Evanghelizare, paginile 20-21) 
 



 Ce este secerişul?  „Secerişul”, a zis Hristos, „este sfârşitul veacului” (Mat 13,39).  Cu ocazia 
aceea, două lucrări sunt făcute:                                                                                                                        

(01) smulgerea neghinei şi aruncarea ei în foc – „smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, 
ca s-o ardem” (versetul 30; o explicaţie mai amplă este dată în versetele 40-42);                                                                                                                                                

(02) depozitarea recoltei: „. . . iar grâul strângeţi-l în grânarul meu” (versetul 30). 

 Aceste două recolte sunt descrise în Apocalipsa 14,14-20 astfel:                                                                             

(01) Cineva ca un Fiu al omului vine pe nori cu o seceră ascuţită în mână.  Un înger Îi strigă 
cu glas tare: „‚Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul 
pământului este copt.’  Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ.  Şi 
pământul a fost secerat” (versetele 14-16; citate sunt versetele 15 şi 16).                                                                                                                                                                                  

(02) Un înger apare, de asemenea, cu o seceră ascuţită (versetul 17; în româneşte s-a zis 
„cosor”, dar în mod nejustificat, pentru că în greacă este acelaşi cuvânt, drepanon).  Un glas 
tare din altar i-a strigat astfel: „‚Pune cosorul tău (corect ‚secera ta’) cel ascuţit şi culege 
strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.’  Şi îngerul şi-a aruncat cosorul 
(‚secera’) pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al 
mâniei lui Dumnezeu” (versetele 18 şi 19).   

 Prima recoltă, secerişul adunat de Fiul omului, reprezintă adunarea mântuiţilor în împărăţia 
lui Dumnezeu; a doua este recolta nelegiuiţilor, nimicirea lor la cea de a doua venire a 
Mântuitorului.  Iată cum se explică în comentariu: „Secerişul.  Versetele 15-20 descriu 
marele seceriş de la sfârşitul tuturor lucrurilor.  Secerişul cuprinde două evenimente 
distincte.  Unul este descris în versetele 15 şi 16, iar celălalt în versetele 17-20.  Primul se 
referă la strângerea celor neprihăniţi, reprezentaţi aici prin grâul copt. . . .  Al doilea se 
referă la cei răi, reprezentaţi prin strugurii ‚copţi’.”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 834)  
 

 Când vorbim despre recoltă sau despre seceriş în activităţile evanghelistice ale bisericii, ne 
referim la suflete câştigate şi adăugate la biserică, aşa cum e scris în Fapte 2,41.47: „Cei ce 
au primit propovăduirea lui au fost botezaţi şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au 
adăugat aproape trei mii de suflete. . . .  Ei Îl lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea 
întregului norod.  Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”  
Observăm că a fost un bun seceriş în Ziua Cincizecimii, urmat de multe alte secerişuri după 
aceea.  La fel şi astăzi.  Dar acestea sunt evenimente premergătoare marelui seceriş pozitiv 
de la revenirea Domnului Isus Hristos.   
       

 Pe vremea profetului Elisei, în ţară a bântuit o foamete teribilă, aşa cum citim în 2 Împăraţi 
6,25: „În Samaria a fost o mare foamete şi atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de 
măgar preţuia optzeci de sicli de argint şi un sfert de cab de găinaţ de porumbel cinci sicli de 
argint.”  S-a ajuns chiar la acte de canibalism (vezi versetele 26-29).  În asemenea 
împrejurări, profetul a făcut o strigare neaşteptată: „Ascultaţi cuvântul Domnului!  Aşa 



vorbeşte Domnul: ‚Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de 
floare de făină cu un siclu şi două măsuri de orz cu un siclu’” (2 Împ 7,1).   
 

 Fenomenală scădere a preţurilor, şi dintr-o dată!  Cineva s-a îndoit de profeţia auzită: 
„Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul i-a răspuns omului lui Dumnezeu: ‚Chiar 
dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?’  Şi Elisei a 
zis: ‚Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele’” (versetul 2).  În ce a constat 
minunea?  Aşa cum ni se explică în restul capitolului, Dumnezeu i-a speriat prin nişte 
zgomote puternice pe sirienii care asediau oraşul şi aceştia au fugit îngroziţi, lăsând în urmă 
toate proviziile lor.  Învălmăşeala celor flămânzi a fost atât de mare, încât acel călăreţ, pus 
să menţină ordinea, a fost călcat în picioare de popor şi a murit (versetele 17-20). 

 

 Putem înţelege de aici două lucruri, în legătură cu predica de astăzi:                                                                    
 

(01) Se găsesc întotdeauna oameni care se îndoiesc de Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de 
cine ar fi el rostit.                                                                                                                                                         
(02) Foametea îi înnebuneşte pe oameni, făcându-i capabili de acte primejdioase şi 
regretabile.  Atunci, ei sunt gata şi în stare să facă orice pentru a se sătura. 
 

 Iată-ne din nou în Samaria.  O femeie din cetatea Sihar, care venise să scoată apă din 
fântâna din apropierea cetăţii, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif, L-a 
întâlnit pe Hristos şi viaţa ei a fost schimbată (vezi Ioan 4,3-42): „Atunci, femeia şi-a lăsat 
găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: ‚Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus tot ce 
am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?’”  (Versetele 28 şi 29) 
 

 „Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El” (versetul 30).  Trebuie să fi fost foarte mulţi, pentru 
că Domnul a zis către ucenici: „Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş?  Iată, Eu 
vă spun: ‚Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş’” 
(versetul 35).  Rezultatul a fost că „mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus” 
(versetul 39).  Mulţimile de samariteni erau caracterizate de Hristos ca holde albe, adică 
deja coapte, gata pentru seceriş.  Într-un fel, aceste gloate erau flămânde după adevăr, 
după mântuire; era o altă foamete în Samaria, dar nu după hrană fizică, ci după Cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care l-au primit cu toată bucuria.   

 

 Holde albe, gata pentru seceriş.  Lui Hristos I s-a făcut milă de aceste gloate din Samaria, aşa 
cum a fost cazul cu miile de israeliţi care au venit să-L asculte, asemănaţi cu nişte oi fără 
păstor.    
 

 „Fiecăruia care se oferă Domnului pentru serviciu, fără nicio rezervă, îi este dată putere de a 
atinge rezultate cu neputinţă de măsurat.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 7, pagina 30)  

 



 „Adevăratul succes în orice domeniu de muncă nu este urmarea întâmplării, accidentului 
sau destinului.  Este lucrarea providenţei lui Dumnezeu, răsplata credinţei şi înţelepciunii, a 
virtuţii şi perseverenţei.”  (Prophets and Kings/Profeţi şi regi, pagina 486)  

 

 „Când lucrăm cu sârguinţă pentru salvarea semenilor noştri, Dumnezeu va face ca orice 
efort al nostru să prospere.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 9, pagina 86)    

 

 „Când voinţa omului lucrează împreună cu voinţa lui Dumnezeu, ea ajunge atotputernică.  
Tot ce trebuie făcut la porunca Lui se poate realiza prin puterea Lui.  Toate cerinţele Sale 
sunt împuterniciri.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 333)  
 

 „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)  
 

 Se cuvine în acest context să ne referim pe scurt şi la textul din Fapte 1,8: „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.”  Aşa scoate Dumnezeu lucrători la 
secerişul Lui: îi cheamă pe cei consacraţi şi îi trimite, dându-le putere de sus, puterea 
Duhului Sfânt, pentru efectuarea lucrării lor.  Câteva cuvinte despre marginile pământului.  
Observaţi că vin la urmă.  Exprimarea Mântuitorului a fost foarte înţeleaptă.  Se merge în 
cercuri concentrice şi anume, se începe în Ierusalim.  Aşa au făcut ucenicii şi aşa trebuie să 
facă şi adventiştii.   

 

 Să lucrăm unde ne aflăm, acolo este locul prim şi locul principal.  Dumnezeu are şi oameni 
dotaţi care se pot duce departe pentru răspândirea soliei advente.  Dar nu toţi au chemarea 
aceasta.  De fapt, pământul este rotund, de aceea nu are nici început şi nici sfârşit.  Orice 
punct de pe glob este o margine a pământului.  Nu este practic să tot visăm că vom lucra în 
ţinuturi îndepărtate, în timp ce nu facem nimic unde ne aflăm, în locul unde cunoaştem 
limba, obiceiurile, mentalitatea oamenilor.   
 

 „‚Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură’ (Marcu 16,15) este 
porunca lui Hristos către urmaşii Săi.  Nu că toţi sunt chemaţi să fie predicatori sau misionari 
în sensul obişnuit al cuvântului; dar toţi pot fi lucrători cu El în transmiterea ‚veştii celei 
bune’ către semenii lor.  Porunca este dată tuturor, mari sau mici, învăţaţi sau ignoranţi, 
bătrâni sau tineri.”  (Education/Educaţie, pagina 264) 

 

 Să ne gândim acum la lucrările de semănat şi de seceriş.  Ştim prea bine că grâul se seamănă 
toamna şi se seceră la începutul verii, după circa nouă luni de dezvoltare.  La fel este  
creşterea unui embrion uman; se zice adesea că botezaţii sunt nou-născuţi, deci să nu se 
ceară mult de la ei până la botez, pentru că vor creşte după aceea.  Ideea aceasta este 



adevărată, dar şi periculoasă, aşa cum e ea înţeleasă în unele locuri: unii sunt botezaţi fără 
nicio pregătire şi fără să fie convertiţi, în speranţa că învaţă şi se schimbă ei după aceea.   

 

 La botez este copil şi creşte după aceea?  Să nu se uite că, la naştere, copilul are deja nouă 
luni de creştere continuă în urma sa.  De ce să nu-i laşi omului tot atâtea luni până la botez, 
ca să se dezmeticească, să ştie ce cumpără, să studieze bine credinţa pe care o va adopta, să 
o pună în practică, să înveţe unele lucruri, să se dezveţe de altele?  Atunci vor fi membri 
bine întemeiaţi în adevăr, cu multe şanse să rămână în biserică şi să lucreze pentru alţii.     
 

 S-a constatat că un succes deosebit în câştigarea de suflete au membrii botezaţi de curând, 
pentru că ei încă mai au contacte în afară, prieteni, pe care îi vor pierde în următorii cinci 
ani.  Astfel, primii ani după botez trebuie să fie folosiţi la maximum, să se bată fierul cât e 
cald.  Sunt ani fierbinţi şi persoanele sunt fierbinţi, cu dragostea dintâi.  Ei au un zel mult 
mai mare, decât mai târziu, ca să le facă altora cunoscută credinţa pe care au îmbrăţişat-o şi 
prietenii lor sunt curioşi să ştie ce i-a determinat să facă pasul acesta.  Ocaziile trebuie să fie 
folosite fără întârziere.  Aş putea spune că pot avea succes în atragerea altora la adevăr cei 
nebotezaţi încă, pentru că acelaşi interes poate fi găsit în legătură cu motivul care i-a 
determinat să cerceteze credinţa aceea.  Ei pot zice, ca şi samariteanca: „Veniţi să vedeţi” ce 
am găsit eu!   
 

 Pe data de 29 decembrie 1999, ziarul american USA Today a publicat, pe pagina 12 A, un 
scurt articol intitulat „Religia şi prietenii”, scris de medicul George Glass, din Lewiston, 
Maine.  Extrag din acest articol următoarele idei:                                                         

- O discuţie religioasă eficientă se poate face numai pe bază de prietenie.                                                                         
- Motivul pentru care prozelitismul îi supără pe oameni este că e făcut de străini, nu de 
prieteni.                                                                                                                                                                       
- Prietenii discută unul cu altul; străinii îşi predică unul altuia.                                                                                                                            
- Prietenii ştiu ce să-şi spună unul altuia.                                                                                                                   

- Prietenii se ajută unul pe altul la vreme de nevoie.                                                                                                            
- Prietenii se respectă unul pe altul, deşi s-ar putea să nu fie de acord.  Străinii nu.                                                                                                             
- Prieteniile bune rămân după ce discuţia religioasă s-a terminat.  Străinii nu mai sunt 
niciodată văzuţi din nou.                                                                                                                                                                                                   
- Şi, lucrul cel mai important, prietenii se ascultă cu siguranţă unul pe altul.  Străinii nu o fac.         

- Eu sunt creştin conservator, al cărui prieten de multă vreme este un ateu înverşunat.  Am 
discutat aprins despre religie timp de peste 15 ani, fără să ne schimbăm poziţiile, dar 
rămânem prieteni.                                                                                                                                                                            
- Sunt mult mai înclinat să-l ascult cu atenţie pe prietenul meu ateu decât pe orice 
prozelitist care vine la uşa mea.                                                                                                                                                                         

- Aş vrea să le spun tuturor creştinilor, oricare ar fi ei: faceţi-vă prieteni cu aceia cu care nu 
sunteţi de acord.  Ajutaţi-i.  Faceţi sacrificii pentru ei când este nevoie.  Apoi, când soseşte 
un moment când puteţi discuta cu ei despre Hristos, ei vor asculta.  Dar chiar dacă nu o fac, 



rămâneţi prietenul lor, pentru că poate vor asculta într-o zi.                                                                                                            
- Prietenia va vorbi mult mai puternic decât cuvintele. 
 

 Aşa cum arată medicul acesta american, prietenia este, în adevăr, condiţia de bază şi 
secretul succesului în lucrarea de câştigare de suflete.  Despre Domnul Isus Hristos, sora 
White a scris: „Numai metoda lui Hristos va aduce succes adevărat în contactarea 
oamenilor.  Mântuitorul S-a amestecat cu oamenii ca unul care le dorea binele.  El le arăta 
simpatie, lucra pentru nevoile lor şi le câştiga încrederea.  Apoi îi invita: ‚Veniţi după Mine!’”  
(The Ministry of Healing/Divina vindecare, pagina 143)   
 

 În pilda despre sămânţa bună şi despre neghină (vezi Matei 13,24-30), Hristos a vorbit 
despre semănare şi despre recoltare.  Gospodarul bun, Dumnezeu, seamănă sămânţa bună 
a Cuvântului Său, dar diavolul vine şi seamănă neghina.  Acestea sunt lăsate să crească 
împreună până la seceriş (versetul 30).  Niciodată nu lucrează cineva pentru Dumnezeu, în 
opera de salvare de suflete, fără ca Satana să se amestece, ca să complice şi să încurce 
lucrurile, eventual să facă succesul imposibil.  Sunt şi pierderi, dar nu numai pierderi.  
Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, ca să aducă rod: „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).   

 

 În toamna anului 1961, după ce se făcuse o restructurare a comunităţilor adventiste de ziua 
a şaptea şi ale altor culte din România, multe din ele fiind desfiinţate pentru a se uni cu 
altele, în oraşul Craiova a avut loc o întâlnire a slujbaşilor cultelor neoprotestante, 
organizată la sediul administrativ al regiunii de către Departamentul Cultelor.  Directorul 
Rodeanu a venit de la Bucureşti şi a „explicat” de ce s-a întreprins acţiunea aceea.  Printre 
altele, el a zis: „Din 1948 până acum, adică în numai 13 ani, numărul credincioşilor acestor 
culte s-a triplat.  Dacă v-aţi fi înmulţit pe cale biologică, aş putea spune că bravi oameni 
sunteţi; dar dumneavoastră aţi făcut prozelitism!”  În condiţii de ateism de stat promovat pe 
toate căile posibile, numărul credincioşilor s-a triplat.  Cine poate opri înaintarea evangheliei 
şi a bisericii Domnului nostru Isus Hristos?  El a zis: „. . . pe această piatră voi zidi biserica 
Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (Mat 16,18).  Aşa a fost, aşa este şi aşa va fi. 

 

 „În curând, adevărul urmează să triumfe în chip glorios şi toţi cei care acum aleg să fie 
lucrători împreună cu Dumnezeu vor triumfa împreună cu el.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 135).  Facă Domnul ca acesta să fie triumful 
şi viitorul nostru!  Amin!           

* * * * 

Cântarea de deschidere, 77: „Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire!”      

Cântarea de închidere, 438: „Seamănă sămânţa!”            



„ŞI ÎNVĂŢAŢI-I . . .” 

 O apreciere cu privire la lucrarea Domnului Isus Hristos a venit tocmai de la unul din 
membrii Sinedriului, numit Nicodim, un fariseu.  „Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: 
‚Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face 
semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el’” (Ioan 3,2).  Hristos nu a răspuns 
la declaraţia acestuia, ci i-a arătat că oamenii trebuie să se nască din nou, din apă şi din Duh, 
ca să poată intra în împărăţia lui Dumnezeu (vezi versetele 3 şi 5). 
 

 Populaţia Palestinei a fost impresionată peste măsură de mult de felul în care Hristos 
prezenta Scripturile: „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).  Aşa se spusese de multă vreme despre Mântuitorul, încă din timpuri 
străvechi: „. . . cine ar putea să-i înveţe pe alţii ca El?”  (Iov 36,22).  Unii dintre contemporani 
şi-au exprimat astfel uimirea: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”  
(Ioan 7,15).  Ziceau aşa pentru că se ştia bine că El nu frecventase şcolile rabinilor.  
Răspunsul Său a fost: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine” 
(versetul 16).  

  

 Cartea Apocalipsa începe astfel: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, 
ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.  Şi le-a făcut-o cunoscută, 
trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu 
şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut” (Apoc 1,1.2).  Prin urmare, traseul 
descoperirilor din ultima carte a Bibliei a fost acesta:  

Dumnezeu-Tatăl   Domnul Hristos  îngerul Său  apostolul Ioan  credincioşii  

 În activitatea mesianică a Domnului Isus Hristos întâlnim itinerarul acesta puţin prescurtat: 

Dumnezeu-Tatăl  Domnul Hristos  apostolii  credincioşii 

Mai exact, potrivit cu cuvintele Sale, Mântuitorul a primit învăţătura de la Tatăl Său şi aşa i-a 
învăţat pe oameni.  Într-un mod cu totul deosebit, El i-a instruit pe ucenicii Săi, pe apostoli, 
iar aceştia au răspândit acea învăţătură în toată lumea.  
 

 Era numai normal ca Învăţătorul venit de la Dumnezeu să formeze alţi învăţători, care să 
continue lucrarea Sa după ce Se va înălţa la cer.  Totuşi, ei nu erau lăsaţi singuri, ci aveau 
parte de asistenţa continuă a unui alt Învăţător ceresc, Duhul Sfânt: „Dar Mângâietorul, 
adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi 
vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).  Isus îi învăţase pe apostoli multe 
lucruri, dar nu toate lucrurile.  De ce?  Din două motive:                                                                         
 
(01) Pentru că urma să plece la Tatăl, după cei trei ani şi jumătate de activitate mesianică, în 
care a fost inclusă şi instruirea ucenicilor.                                                                                                                        
 



 
(02) Pentru că nu era timpul potrivit ca să transmită anumite învăţături: „Mai am să vă spun 
multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta” (Ioan 16,12). 
 

 Isus a fost primul Învăţător venit de la Dumnezeu; Duhul Sfânt a fost următorul.  El nu mai 
era limitat în timp, de aceea urma să-i înveţe „toate lucrurile”, adică toate cele necesare, de 
care ei aveau nevoie pentru viaţa lor de credinţă şi pentru lucrarea lor cu oamenii.  Duhul 
Sfânt continua lucrarea pedagogică a lui Hristos, dar făcea şi repetiţie, pentru ca ei să nu 
uite: „. . . vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).  Mai mult decât atât, 
Duhul Sfânt urma să-i inspire în momente critice, când aveau să fie prigoniţi, iar Mântuitorul 
i-a sfătuit aşa: „Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea 
stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi, cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi 
vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi” (Luca 
12,11.12). 
 

 Un ecou al efectului instruirii primite de apostoli de la primul Învăţător apare în experienţa 
lui Petru şi Ioan, duşi în faţa Sinedriului: „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).  Observaţi?  „Cărturarii” se mirau de „necărturari”, care pricepeau mult 
mai bine Scripturile decât ei.  Şcoala lui Hristos dăduse rezultate excelente.  Dar ce nu ştiau 
ei era faptul că doi Învăţători Îşi lăsaseră amprenta asupra capacităţii apostolilor de a 
răspunde: Hristos şi Duhul Sfânt.  Acum se împlinea asigurarea Mântuitorului că Duhul Sfânt 
îi va învăţa „chiar în ceasul acela” ce aveau să vorbească. 

  

 De ce a zis oare Iacov, „fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată 
mai aspră”?  (Iac 3,1).  A vrut el să limiteze numărul acelora care-i învaţă pe alţii calea 
Domnului?  Nu ştim exact ce a avut Iacov în gând când a scris aşa, dar sunt trei posibilităţi:                                                  

(01) Că el s-a referit la răspunderea înfricoşată a celor ce îi învaţă pe alţii.  Iată ce explicaţie 
este dată în acest sens: „Există grade de responsabilitate în lucrarea Domnului şi aceia care 
îşi permit să-i înveţe pe alţii vor fi consideraţi răspunzători atât pentru comportarea lor 
personală, cât şi pentru influenţa lor asupra altora (vezi Matei 23,14).  Se aşteaptă ca 
învăţătorul să cunoască voia lui Dumnezeu mai temeinic decât alţii, iar purtarea sa trebuie 
să fie, în mod corespunzător, exemplară.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 525).  Această „judecată 
mai aspră” sau pedeapsă mai aspră înseamnă răspundere mai mare, de aceea asumarea 
sarcinii de a-i învăţa pe oameni calea Domnului trebuie făcută cu multă prudenţă.                                                                                                                                                                

(02) Aşa cum vom mai vedea, citându-l pe Pavel, când întreba, „tu, deci, care-i înveţi pe alţii, 
pe tine însuţi nu te înveţi?”  (Rom 2,21), învăţătorul trebuie să fie sincer cu sine însuşi şi cu 
alţii, nu un ipocrit.  Iată ce zice apostolul mai departe: „Tu, care propovăduieşti, ‚să nu furi’, 
furi?  Tu, care zici, ‚să nu preacurveşti’, preacurveşti?  Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le 
jefuieşti templele?  Tu, care te făleşti cu legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea 
acestei legi?”  (Versetele 21-23)  



(03) În Efeseni 4,11, vorbind despre daruri duhovniceşti, Pavel zice: „Şi El (Dumnezeu) i-a dat 
pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii, evanghelişti, pe alţii, păstori şi învăţători.”  
Darurile spirituale nu se aleg, nu se cer şi nu se exercită în mod samavolnic, ci Duhul Sfânt 
„dă fiecăruia în parte cum voieşte” (1 Cor 12,11).   

 Însă acest dar al Duhului Sfânt, de a fi învăţător în Israel, nu trebuie să se confunde cu 
chemarea tuturor credincioşilor de a vesti evanghelia.  În Apocalipsa 22,17, se arată că 
aceasta este o însărcinare universală: „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!”  În această 
privinţă, avem multe declaraţii valoroase în Spiritul Profetic; vom cita câteva din ele în 
continuare.           
 

 „‚Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură’ (Marcu 16,15) este 
porunca lui Hristos către urmaşii Săi.  Nu că toţi sunt chemaţi să fie predicatori sau misionari 
în sensul obişnuit al cuvântului; dar toţi pot fi lucrători cu El în transmiterea ‚veştii celei 
bune’ către semenii lor.  Porunca este dată tuturor, mari sau mici, învăţaţi sau ignoranţi, 
bătrâni sau tineri.”  (Education/Educaţie, pagina 264) 

  

 „Orice suflet pe care Hristos l-a salvat este chemat să lucreze în numele Său pentru salvarea 
celor pierduţi.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 191)  

  

 „Trimiterea de către Mântuitorului a ucenicilor i-a inclus pe toţi credincioşii.  Îi include pe 
toţi cei ce cred în Hristos până la sfârşitul timpului.  E o greşeală fatală a presupune că 
lucrarea de salvare a sufletelor depinde numai de predicatorul întărit.  Tuturor acelora la 
care a ajuns inspiraţia cerească li se încredinţează evanghelia.  Toţi cei ce primesc viaţa lui 
Hristos sunt hirotonisiţi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor.  Pentru această lucrare a 
fost înfiinţată biserica şi toţi cei ce iau asupra lor voturile ei sacre se obligă prin aceasta să 
fie conlucrători cu Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 822) 

  

 „Multă vreme a aşteptat Dumnezeu ca spiritul de slujire să ia în stăpânire întreaga biserică, 
astfel încât fiecare să lucreze pentru El potrivit cu capacitatea sa.  Când membrii bisericii lui 
Dumnezeu îşi fac lucrarea care le-a fost încredinţată, în câmpurile care au nevoie, acasă şi în 
străinătate, ca împlinire a însărcinării evanghelistice, întreaga lume va fi în curând avertizată 
şi Domnul Isus va reveni spre acest pământ cu putere şi mare slavă.”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, pagina 111)  

  

 „Cel ce devine un copil al lui Dumnezeu trebuie să se considere de acum o za în lanţul 
coborât pentru a salva lumea, una cu Hristos în planul Său de milă, mergând cu El pentru a-i 
căuta şi a-i salva pe cei pierduţi.”  (The Ministry of Healing/Divina vindecare, pagina 105)  

 

 Când Isus i-a trimis pe ucenicii Săi în lucrare „doi câte doi”, „în toate cetăţile şi în toate 
locurile, pe unde avea să treacă El” (vezi Luca 10,1), era clar că ei aveau să discute cu 
oamenii din fiecare casă.  Numai găzduirea nu avea să fie mutată din casă în casă: „Să 



rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de 
plata sa.  Să nu umblaţi din casă în casă” (versetul 7).     

  

 Despre lucrarea din casă în casă, serva Domnului ne-a lăsat îndrumări preţioase:     
 

„Lepădaţi-vă de sine; luaţi-vă crucea şi lucraţi în mod serios pentru Maestrul.  Nu vă 
consumaţi în mod inutil forţele ţinând cuvântări lungi.  Aceasta epuizează vitalitatea, aşa că 
nu mai este lăsată suficientă putere pentru devotare în cea mai importantă parte a lucrării – 
activitatea din casă în casă.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, paginile 
312-313)  

  
„Fiecare suflet care a primit iluminarea divină să caute a o împărtăşi.  Lucrătorii să meargă 
din casă în casă, deschizând Biblia înaintea oamenilor, punând în circulaţie publicaţiile, 
spunându-le altora despre lumina care le-a binecuvântat sufletele.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 123)  

  
„Mult mai multă lepădare de sine trebuie practicată pentru ducerea Cuvântului vieţii din loc 
în loc şi din casă în casă.”  (Medical Ministry/Lucrarea medicală, pagina 334)  
 

 Nu orice membru al bisericii are curajul, îndemânarea şi îndemnul de a merge din casă în 
casă cu învăţăturile Domnului.  Cei care au aceste aptitudini sunt deschizători de drum, iar 
alţii, care nu ar putea lucra la fel, pot prezenta lecturi biblice în familiile care s-au arătat deja 
interesate. 
 

 Dacă nu oricine are îndrăzneala să deschidă porţi şi uşi unde nu a mai fost niciodată, să 
prezinte un studiu biblic poate oricine.  Cu suficientă pregătire a materialului şi rugăciune 
stăruitoare, orice membru al bisericii poate face o astfel de lucrare.  Era cândva în România 
o soră care nu ştia să citească, dar i-a rugat pe alţi membri să-i pună în Biblie nişte semne la 
anumite teme (Cele Zece Porunci, a doua venire, alimentaţia curată sau necurată etc.); când 
se întâlnea cu prietenele ei, le arăta Biblia şi le punea să citească în locurile respective.  
Dânsa era, cu adevărat, o învăţătoare biblică.   

 

 Toţi membrii comunităţii trebuie să cunoască bine Sfânta Scriptură şi să fie capabili să le 
comunice altora aceste cunoştinţe mântuitoare; aşa a zis apostolul Petru: „Fiţi totdeauna 
gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi 
teamă, având un cuget curat” (1 Pet 3,15.16).  De aici reţinem că, în orice moment, trebuie 
să fim capabili să explicăm convingerile noastre, bazate pe învăţăturile clare ale Sfintelor 
Scripturi.  De asemenea, că discuţiile noastre cu oamenii despre adevăr nu trebuie să fie 
lupte de cuvinte, certuri, ci să fie caracterizate de blândeţe, temere de Dumnezeu şi dorinţa 
de a-i conduce la Mântuitorul. 

 

 Că toţi credincioşii trebuie să fie gata în orice clipă să răspundă de credinţa lor şi să-i înveţe 
pe alţii calea Domnului reiese şi din cuvintele apostolului Pavel: „În adevăr, voi, care de mult 
trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale 



cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare” (Evr 5,12).  
Stagnarea pe calea instruirii este regretabilă, păgubitoare şi primejdioasă.  E nevoie de 
studiu continuu şi eficient; „de mult trebuia să fiţi învăţători” – e nevoie de învăţători.  Aşa a 
zis Mântuitorul: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!  Rugaţi dar pe Domnul 
secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Mat 9,37.38).  Ce înseamnă aceşti lucrători 
decât învăţători ai Cuvântului mântuitor?   

 

 Cei de la care se aştepta să fie învăţători au tărăgănat formarea aceasta intelectuală şi 
spirituală şi apostolul deplânge acest lucru.  El mai spune că ei, care de mult trebuia să fie 
învăţători, au nevoie de cineva care să-i înveţe „cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui 
Dumnezeu”.  Situaţia aceasta nu trebuie să existe în nicio comunitate.  Toţi trebuie să 
acumuleze în permanenţă cunoştinţele mântuitoare de care au nevoie pentru ei înşişi şi 
pentru a-i lumina pe cei ce zac în întunericul lumii şi al păcatului.   

 

 Aceasta nu înseamnă că învăţătorii nu mai au nevoie de învăţătură.  Ei au.  Ce nu susţinem 
prin studiu intens pierdem treptat şi devenim greoi în prezentarea adevărului.  Ar trebui să 
medităm încontinuu asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi să ne imaginăm tot timpul că 
purtăm o discuţie despre adevăr cu cineva.  Când avem ocazie să vorbim despre Dumnezeu 
şi despre Cuvântul Său, vom avea astfel de resurse.  Lucrarea cu cei neştiutori ne 
îmbogăţeşte cunoştinţele, pentru că descoperim ce nu ştim, ce trebuie să mai studiem şi 
cum să răspundem la întrebările pe care oamenii le ridică.   

 

 Cu puţin timp înainte de înălţarea Sa la cer, Hristos le-a stabilit apostolilor programul de 
activitate viitoare.  Iată-l exprimat de evanghelistul Marcu: „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” (Marcu 16,15.16).  Sau redat de Matei: „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).   
 

 Ce ne spun aceste texte?  Că ucenicii au primit însărcinarea de a continua lucrarea Domnului 
Isus Hristos.  Acesta era testamentul lăsat de El ucenicilor, în şapte puncte:  

(01) să meargă în toată lumea;                                                                                                                 
(02) să se adreseze la orice făptură;                                                                                                      
(03) să le predice evanghelia;                                                                                                                  
(04) să facă ucenici din toate neamurile;                                                                                                            
(05) să-i boteze în numele Sfintei Treimi pe ucenicii care cred;                                                                                              
(06) să-i înveţe să păzească tot ce le-a poruncit El;                                                                                                
(07) Isus va fi cu ei în toate zilele, până la sfârşit.  

 „În toată lumea” înseamnă misiune globală.  Numai biserica apostolică şi biserica rămăşiţei 
au primit sarcina de a se adresa lumii întregi.  Dar nu este vorba doar de anumite clase sau 
de anumiţi indivizi, chiar mergând în toată lumea: „orice făptură” omenească trebuie să fie 



căutată, adică orice oaie pierdută, şi servită cu evanghelia, vestea cea bună a mântuirii prin 
Domnul Isus Hristos.  „Să le predice evanghelia”, nu altceva.  Hristos cel răstignit, înălţat la 
cer şi urmând a veni din nou trebuie să Se afle în centrul predicării, această „evanghelie 
veşnică” urmând a fi descoperită tuturor oamenilor.  Este condiţia obligatorie pentru 
încheierea istoriei păcatului: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).   
 

 Urmaşii Domnului Isus au primit „porunca de a face ucenici”, ucenici pentru El; ucenicii fac 
alţi ucenici şi anume „din toate neamurile”.  Numai atunci când sunt ucenici pot să fie 
botezaţi.  Nu există o poruncă de a boteza păgâni.  Botezul se face în „numele Persoanelor 
Dumnezeirii”, care au întocmit planul de mântuire şi l-au adus la îndeplinire.  Isus le-a cerut 
„să-i înveţe în continuare” pe ucenici, pentru că oamenii uită şi pentru că nu există un 
sfârşit al învăţăturilor adevărului.  Punctul final în acest program, la numărul desăvârşirii, 
este semnătura lui Hristos – făgăduinţa Sa că „va fi cu biserica în fiecare zi până la sfârşitul 
timpului”.   

 

 Ne ocupăm în continuare de punctele 4 şi 6: „faceţi ucenici din toate neamurile” şi  
„învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”.  Practica de a-i boteza pe oameni la prima 
vedere sau la câteva zile după ce încep să audă nişte predici este neînţeleaptă şi 
periculoasă.  A fost copiată de la culte unde oamenii pot trece de oriunde fără o schimbare 
radicală a vieţii.  Este cu totul nepotrivită când oamenii părăsesc alte religii ca să adere la 
biserica rămăşiţei.  Pentru un astfel de pas sunt multe lucruri de schimbat, de dezvăţat, de 
învăţat, de practicat. 

 

 Nicio ucenicie nu poate dura câteva zile, în nicio ocupaţie; instruirea ar fi superficială şi 
rezultatele precare.  Ucenicia în şcoala lui Hristos nu face excepţie.  Cei care sunt deranjaţi 
de cuvântul „doctrine” să se mai gândească.  Existenţa lui Dumnezeu este o doctrină, 
creaţiunea la fel, planul de mântuire, marea luptă dintre bine şi rău, botezul, Sfânta Cină, 
revenirea lui Hristos etc.  Astfel de învăţături sunt necesare, sunt vitale, sunt frumoase.  Ele 
nu trebuie să fie ascunse.  Cei ce devin copii ai lui Dumnezeu au nevoie să le cunoască, de 
aceea e nevoie de lecturi biblice premergătoare botezului – ucenicia, instruirea 
prebaptismală.  Şi se continuă după botez – instruirea postbaptismală, care este nesfârşită.   

 

 Învăţătorii care sunt în slujba lui Hristos nu trebuie să uite niciodată că El este şi rămâne 
Învăţătorul suprem, de care ei depind în permanenţă.  Pentru a face o lucrare de calitate, ei 
au nevoie să studieze viaţa, învăţăturile şi metodele Sale.  A zis Mântuitorul: „Ucenicul nu 
este mai pe sus de învăţătorul său. . . .  Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui” (Mat 
10,24.25).  Sau în versiunea lui Luca: „Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul lui; dar 
orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui” (Luca 6,40).  Este oare aici o contrazicere?  
Ucenicul nu este mai pe sus de acela care îl învaţă, dar ajunge să fie ca el; dacă este 
desăvârşit, este ca învăţătorul – cum?  Oricum, nu mai pe sus.  Cred că aici este raportul 
dintre realitate şi aspiraţie: nu suntem la nivelul puterii de învăţare a oamenilor aşa cum a 
demonstrat-o Hristos, dar El să fie Modelul nostru şi să tindem în direcţia aceea.  

  



 Apostolul Pavel întreabă: „. . . tu, deci, care-i înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi?”  
(Rom 2,21).  Este de aşteptat ca acela care vrea să transmită nişte cunoştinţe să posede 
acele cunoştinţe, să fie stăpân pe ele.  De aceea, trebuie să studiem Biblia cu sârguinţă.  Să o 
citim în fiecare zi, potrivit cu un plan, şi să memorizăm multe versete, pentru ca să medităm 
asupra lor în orice împrejurare şi să le putem recita din memorie atunci când discutăm cu 
oamenii despre adevăr.  Iată cum l-a descris Hristos pe un astfel de individ: „De aceea, orice 
cărturar, care a învăţat ce trebuie despre împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, 
care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi” (Mat 13,52).   

 

 Iată mai departe unele îndrumări cu privire la studiile biblice în familii.                                                     
 

I.  Feluri de studii biblice:                                                                                                                                
 
(01) neformale – acestea nu sunt studii biblice propriu-zise, ci este vorba de orice discuţie 
despre Dumnezeu condusă de un creştin;                                                                                                   
 
(02) semiformale – discuţii despre Dumnezeu şi credinţă folosind Biblia, fie că este o 
întâlnire ocazională, fie că este o anumită vizită anunţată;                                                                     
 
(03) formale – conversaţii spirituale programate, folosind un anumit material, adică studii 
biblice speciale tipărite, şi, bineînțeles, Biblia.                                                                                                                           
 
II.  Câteva sfaturi generale (în special pentru studiile biblice semiformale şi formale):           
 
(01) Fiţi punctuali.                                                                                                                                                     
 
(02) Evitaţi aparenţele rele: nu intraţi în casă dacă prezentă este doar o persoană şi aceea 
de gen opus.                                                                                                                                                  
 
(03) Fiţi exemple în îmbrăcăminte, calm, seriozitate, trăirea adevărului.                                             
 
(04) Nu vorbiţi tot timpul, ci îngăduiţi şi gazdei sau vizitatorilor să vorbească; luaţi-vă timp să 
ascultaţi.                                                                                                                                                         
 
III.  Câteva reguli fundamentale (în legătură cu studiile biblice):                                                                  
 
(01) Cât timp poate dura un studiu biblic?  Lăsaţi-i pe elevi să aibă ceva de zis în această 
privinţă.  Totuşi, la un moment dat tot trebuie să terminaţi, chiar dacă ei ar mai dori să 
asculte.                                                                                                                                                            
 
(02) Cât adevăr poate fi prezentat o dată?  Depinde de:                                                                       
 



(a) gradul de cunoştinţe al participanţilor la studiu;                                                                 
(b) gradul lor de interes;                                                                                                                                                   
(c) gradul de disponibilitate (dacă îi mai întâlniţi sau nu).                                                                                            

(03) Începeţi cu concepţiile comune (care nu există!).  La suprafaţă, da, însă, dacă săpaţi mai 
adânc, veţi vedea diferenţe colosale.  Dar, oricum, începeţi cu ce pare comun.                                     

(04) Nu demolaţi credinţa persoanelor cu care discutaţi, ci arătaţi frumuseţea adevărului; 
mai întâi, construiţi un castel, şi ei vor părăsi coliba pentru acel castel.                                                

(05) Folosiţi un procedeu gradat, nu începeţi cu zecimea sau înlăturarea podoabelor, însă, la 
timpul cuvenit, fiţi clari şi cinstiţi, nu suciţi adevărul ca să-l faceţi mai accesibil.   

(06) Rămâneţi la subiect, ceea ce nu este uşor, deoarece unele persoane sar din piatră în 
piatră.  Mai ales când studiul este formal, nu vă lăsaţi atraşi în discutarea mai multor 
subiecte deodată.                                                                                                                                                                                    

(07) Vă rugaţi sau nu?  La care studiu: neformal, semiformal sau formal?  În taină vă puteţi 
ruga oricând; dar împreună cu participanţii la studiu?  În studiul formal – întotdeauna, în cel 
neformal sau semiformal – observaţi dacă există interes pentru rugăciune.                                                                                                                                                                           

(08) Nu uitaţi niciodată că o astfel de lucrare Îi aparţine lui Dumnezeu, că fără asistenţa 
Duhului Său nu se poate realiza nimic.                                                                                               

(09) Aduceţi-vă aminte că Isus Şi-a încheiat trimiterea cu marea făgăduinţă: „Şi iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.  Amin!”         

 „Învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”  Este vorba de nişte porunci date de 
Mântuitorul.  În primul rând, El a scris cu mâna Sa Cele Zece Porunci; acelea sunt statutul de 
viaţă pentru toate făpturile omeneşti.  Ucenicii trebuie să le aibă scrise de Duhul Sfânt în 
minţile şi în inimile lor.  Iată aici doar câteva din învăţăturile sau poruncile prezentate de 
Hristos de-a lungul celor trei ani şi jumătate:                                                        
 
- „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).    
 
- „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru 
alţii” (Ioan 13,35).                                                                                                  
 
- „Iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă 
urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Mat 5,44).         
 
- „Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi 
Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre” (Marcu 11,25).    
 



- „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul 
tuturor” (Marcu 9,35).               
 
- „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.  Fiindcă oricine cere 
capătă, cine caută găseşte şi celui ce bate i se deschide” (Luca 11,9.10).        
 
- „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă 
urmeze” (Mat 16,24).                  
 
- „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul 
avuţiei lui” (Luca 12,15).   
 
- „Strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, 
nici nu le fură” (Mat 6,20).                  
                                                   

 Numele Domnului nostru Isus Hristos este minunat, însă doar rostirea lui, uneori sau la 
infinit, nu asigură intrarea în împărăţia lui Dumnezeu.  El a întrebat odată: „De ce-Mi ziceţi, 
‚Doamne, Doamne!’, şi nu faceţi ce spun Eu?”  (Luca 6,46).  Este o altă formă a ceea ce a 
spus El în Predica de pe Munte: „Nu orişicine-Mi zice, ‚Doamne, Doamne!’, va intra în 
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri” (Mat 7,21).  Nu-L 
putem despărţi pe Hristos de învăţăturile Sale.  Oamenii trebuie să fie învăţaţi a-L iubi şi a-L 
asculta: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14,15). 
 

 Să-i învăţăm pe oameni calea Domnului!  Care va fi răsplătirea?  Colosală!  „Cei înţelepţi vor 
străluci ca strălucirea cerului şi cei ce îi vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor 
străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci” (Dan 12,3).  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere, 19: „Laudă, suflete, pe Domnul!”  

Cântarea de închidere, 426: „Voi, servi, de grabă-acum ieşiţi!”   

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                           



„ŞI ÎNVĂŢAŢI-I SĂ PĂZEASCĂ TOT . . .” 

 Cuvintele Domnului Isus, de la sfârşitul Evangheliei după Matei, nu au fost rostite in ziua 
înălţării Sale la cer, ci la o întâlnire cu ucenicii şi cu alţii pe un munte din Galilea („peste cinci 
sute de fraţi”, vezi 1 Corinteni 15,6 şi The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 818).  
Înălţarea a avut loc de pe Muntele Măslinilor, din apropiere de Ierusalim (Fapte 1,9-12).  Să 
luăm aminte la pasajul scris de Matei: „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.  Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: ‚Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi 
pe pământ.  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 28,16-20)   

 

 Aceste cinci versete cuprind următoarele idei principale:                                                                                           

- Isus S-a întâlnit cu cei unsprezece ucenici pe un munte din Galilea;                                                                                  
- întâlnirea aceea fusese anunţată de El mai demult, iar ucenicii s-au dus acolo tocmai ca     
să-L întâlnească pe El;                                                                                                                                               
- nu toţi au fost siguri că este vorba de Isus, ci unii s-au îndoit;                                                                         
- ei I s-au închinat, probabil numai cei ce nu s-au îndoit.                                                                                                                         

- Înainte de orice altceva, Hristos i-a asigurat că toată puterea I-a fost dată în cer şi pe 
pământ;                           
- apoi a rostit El marea trimitere, ca ei să facă ucenici din toate neamurile şi să-i boteze în 
întreitul nume al Divinităţii;                                                                                                                                                   
- le-a cerut să-i înveţe pe ucenici să păzească tot ce le poruncise El;                                                                               
- i-a asigurat că va fi cu ei până la sfârşitul veacului. 

 Să ne oprim asupra primei fraze din versetul 20: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit.”  Din această frază, vom reţine cuvântul tot, care va fi centrul ideilor din această 
predică.  De obicei, această parte a poruncii Mântuitorului este ignorată.  Se insistă, pe 
drept cuvânt, asupra ideii de a face ucenici din toate neamurile şi de a-i boteza în numele 
Sfintei Treimi.  Se aminteşte, de obicei, şi făgăduinţa Sa că va fi cu ucenicii Săi până la 
sfârşitul veacului, o făgăduinţă foarte importantă şi încurajatoare.  Mai puţină atenţie se dă 
frazei pe care intenţionăm să o cercetăm acum, subliniind în mod special cuvântul tot. 
 

 Nu este un lucru de mirare sau anormal să preferăm unele texte biblice, care au făcut 
asupra noastră o impresie mai puternică decât altele.  Nici să ne placă mai mult unele din 
învăţăturile lui Hristos.  Iată exemple:                                                                                                                                         

- „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).                                                                             

- „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.  Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă 
roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5).                                                                            



- „Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11,25).                    

- „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Mat 11,28).   

- „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia” (Luca 12,32). 

 Atracţia deosebită către unele învăţături ale Domnului nostru Isus Hristos, preferarea lor, nu 
înseamnă că ne putem dispensa de altele.  Tot ce ne-a spus Mântuitorul are valoare 
mântuitoare.  Tot ce este scris în Biblie provine de la Dumnezeu şi este adevăr binecuvântat.  
Iată ce zice apostolul Pavel: „Toată Scriptura 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). 
 

 E o mare greşeală să ne oprim numai la ideea de a propovădui evanghelia şi a-i boteza pe 
oameni.  Trebuie să-i învăţăm ce a poruncit Mântuitorul şi anume tot.  Ce a poruncit 
Domnul Isus nu era numai pentru cei unsprezece ucenici, ci şi pentru toţi aceia pe care ei îi 
câştigau sau pe care alţii îi câştigă pentru adevăr.  Isus a zis să-i învăţăm să păzească ce a 
poruncit El; noi nu-i punem să ghicească, ci le spunem ce a poruncit El.  Da, le spunem, altfel 
n-au de unde să ştie.   

 

 Şi ce a poruncit Isus?  Superficialii, iubitorii păcatului, vor spune: „Isus ne-a poruncit să ne 
iubim unii pe alţii!”  E adevărat, dar e tot?  Citiţi cu multă rugăciune Cuvântul lui Dumnezeu 
de la un capăt la altul şi în el, peste tot, veţi găsi ce a poruncit Hristos.  Iar ce a poruncit 
Hristos nu este altceva decât ce a poruncit Dumnezeu-Tatăl sau ce porunceşte Duhul Sfânt.  
Aceşti Trei una sunt.  A zis Mântuitorul: „Nu orişicine-Mi zice, ‚Doamne, Doamne!’, va intra 
în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri” (Mat 7,21).  Da, în 
împărăţia cerurilor vor intra numai cei ce au făcut voia lui Dumnezeu, cei ce au păzit tot ce a 
poruncit Mântuitorul.   
 

 Referindu-Se la învăţăturile Cuvântului divin prezentate de învăţătorii lui Israel din timpul 
Său, Hristos a zis către ucenici şi către gloate: „Deci, toate lucrurile, pe care vă spun ei să le 
păziţi, păziţi-le şi faceţi-le, dar după faptele lor să nu faceţi.  Căci ei zic, dar nu fac” (Mat 
23,3).    

 

 Este logic să gândim că, primind porunca de a face ucenici şi de a-i învăţa pe aceşti ucenici 
să păzească tot ce a poruncit Mântuitorul, apostolii trebuia să fie exemple de virtute, fiind 
cei dintâi care să le păzească.  Niciun îndemn nu ar avea valoare sau putere de convingere, 
dacă ar veni de la cineva care nu-l practică.   
 

 Care sunt atitudinile negative ale oamenilor faţă de cuvintele, învăţăturile, poruncile 
Domnului Isus Hristos?  Iată unele din ele:                                                                                                                                

- tăgăduirea acestora, ca nevenind de la El, poate chiar punând la îndoială existenţa Sa 
istorică;                                                                                                                                                                     
- tratarea lor cu duşmănie şi combaterea lor;                                                                                                                                                                                       



- ridiculizarea lor;                                                                                                                                                    
- ignorarea lor;                                                                                                                                                         
- răstălmăcirea lor;                                                                                                                                                  
- acceptarea unora şi repingerea altora.  

 Mulţi din cei ce mânuiesc evangheliile, în general Scripturile Sfinte, se fac vinovaţi de una 
sau mai multe din atitudinile notate mai sus.  Ei văd în cuvintele lui Isus ce nu ar trebui să 
vadă şi nu văd ce ar trebui să vadă.  Vom insista acum asupra integrităţii învăţăturilor 
Domnului Hristos, adică acceptarea, preţuirea, trăirea tuturor acestor învăţături, fără nicio 
excepţie.  A zis îngerul Gabriel către Maria: „Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este 
lipsit de putere” (Luca 1,37).  Acelaşi lucru este valabil cu privire la învăţăturile sau poruncile 
Domnului Hristos – niciuna din ele nu este lipsită de putere.  Hristos a fost Cel care l-a 
călăuzit pe Israel şi care l-a inspirat pe Moise.  De aceea, Moise a scris: „Să n-adăugaţi nimic 
la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele: ci să păziţi poruncile Domnului, 
Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu” (Deut 4,2).   
  

 Din câte observaţi citind încheierea Evangheliei după Matei, Hristos nu a zis:                                                                                                                                                              

- nu le spuneţi tot ce v-am poruncit Eu, ca să nu-i speriaţi;                                                                              
- învăţaţi-i să memorizeze ce am poruncit Eu – (ceea ce este bine, dar nu destul!);                                                             
- învăţaţi-i să păzească numai o parte din ce v-am poruncit Eu;                                                                           
- nu este necesar să le spuneţi ce v-am poruncit Eu, lăsaţi-i să afle ei cum vor putea. 

 Este o abatere gravă de la planul divin nu numai a nu-i învăţa pe oameni tot ce a poruncit 
Isus, ci şi a-i învăţa ce nu a poruncit El, în contradicţie cu învăţăturile Sale.  Iată ce ne spune 
Spiritul Profetic în acest sens: „În însărcinarea trasată ucenicilor Săi, Hristos nu doar a 
schiţat lucrarea lor, ci le-a dat şi solia lor.  Învăţaţi-i pe oameni, a zis El, ‚să păzească tot ce      
v-am poruncit.’  Ucenicii urmau să propovăduiască ce propovăduise Hristos.  Ceea ce 
spusese El, nu numai în persoană, ci prin toţi profeţii şi învăţătorii Vechiului Testament, este 
inclus aici.  Învăţătura omenească este eliminată.  Nu există loc pentru tradiţie, pentru 
teoriile şi concluziile omului sau pentru legislaţie bisericească.  Nicio lege poruncită de 
autoritatea eclesiastică nu este inclusă în această însărcinare.  Slujitorii lui Hristos nu trebuie 
să-i înveţe pe alţii nimic din toate acestea.  ‚Legea şi profeţii’, cu raportul propriilor Sale 
cuvinte şi fapte, reprezintă comoara încredinţată ucenicilor pentru a fi oferită lumii.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 826)  

 

 „Predicatorii să prezinte adevărul în familii, apropiindu-se de aceia pentru care lucrează, şi, 
în timp ce ei colaborează astfel cu Dumnezeu, El îi va îmbrăca cu putere spirituală.  Hristos îi 
va călăuzi în lucrarea lor, dându-le cuvinte pe care să le spună, care vor pătrunde adânc în 
inimile ascultătorilor.  Este privilegiul fiecărui predicator să fie în stare a zice împreună cu 
Pavel: ‚Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.’  ‚N-am ascuns nimic din ce vă 
era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în 
case . . . pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos’ (Fapte 
20,27.20.21).”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 364)  
 



 Ar fi absurd şi o blasfemie să se pretindă că Dumnezeu cere lucruri imposibile.  Aceasta a 
fost insinuarea lui Lucifer/Satana, de când s-a răsculat împotriva Creatorului său, şi aşa se 
pretinde în creştinismul apostaziat.  Iată texte care confirmă afirmaţia că legea lui 
Dumnezeu poate fi păzită:                                                                                                                                   

 
- „Moise şi bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: ‚Păziţi toate poruncile 
pe care vi le dau astăzi’” (Deut 27,1).                                                                                                                   
 
- „. . . numai să asculţi de glasul Domnului, Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate 
aceste porunci pe care ţi le dau astăzi” (Deut 15,5).    

 
- „Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi.  Eu sunt Domnul” (Lev 
19,37).   

 
- „Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri, pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii 
tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului, 
Dumnezeului tău” (Deut 12,28).    

 
- „. . . ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi 
fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui, pe care ţi le dau, şi să ai zile multe” (Deut 
6,2).   
 
- „El a zis: ‚Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face 
ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu 
te voi lovi cu niciuna din bolile cu care i-am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te 
vindecă’” (Exod 15,26).    

 
- „Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, 
Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi” (Deut 
6,24).   

 
- „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să 
păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia” (Deut 32,46).  

 
- „O!  De ar rămâne ei cu aceeaşi inimă, ca să se teamă de Mine şi să păzească toate 
poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!”  (Deut 5,29)   

 
- „Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău” (Deut 18,13).   

 

 Iacov, fratele Domnului Isus, care crescuse împreună cu El şi Îl cunoştea foarte bine, a făcut 
următoarea afirmaţie: „Căci, cine păzeşte toată legea şi greşeşte într-o singură poruncă se 
face vinovat de toate” (Iac 2,10).  

 



 „Nimeni să nu se înşele cu convingerea că o parte din poruncile lui Dumnezeu sunt 
neesenţiale sau că El va accepta un substitut pentru ceea ce a cerut. . . .  Dumnezeu nu a 
plasat în Cuvântul Său nicio poruncă de care oamenii să poată asculta sau nu, după cum le 
place, şi să nu sufere consecinţele.  Dacă oamenii aleg orice altă cale decât aceea a ascultării 
stricte, ei vor afla că ‚la urmă duce la moarte’ (Prov 14,12).”  (Patriarchs and Prophets/ 
Patriarhi şi profeţi, paginile 360-361)  

 

 „Războiul împotriva legii lui Dumnezeu, care a fost început în cer, va fi continuat până la 
sfârşitul timpului.  Fiecare om va fi probat.  Ascultare sau neascultare este chestiunea ce 
urmează a fi decisă de întreaga lume.  Toţi vor fi chemaţi să aleagă între legea lui Dumnezeu 
şi legile oamenilor.  Aici va fi trasată linia de despărţire.  Vor fi numai două clase.  Fiecare 
caracter va fi dezvoltat pe deplin şi toţi vor arăta dacă au ales partea credincioşiei sau pe 
aceea a rebeliunii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 763)  
 

 Esenţialul adevărurilor biblice este că Domnul Isus Hristos, răstignit şi înviat din morţi, este 
singurul Mântuitor şi că numai aceia care fac din El un Mântuitor personal vor avea parte de 
împărăţia lui Dumnezeu.  Dar prezentarea acestui tablou nu face de prisos instruirea 
practică.  Isus nu ar fi mulţumit dacă noi doar le-am vorbi oamenilor despre Golgota.  Dacă 
ar fi aşa, El nu ar fi mai zis „şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”.  Omul trebuie să 
ştie şi ce are de făcut, ce cere Dumnezeu din partea lui.  Descriindu-i suferinţele Domnului 
Isus, îi moi inima, îl mişti, îl impresionezi, îl aduci în situaţia să se plece, dar el trebuie să 
cunoască şi în ce constă viaţa de creştin.  Intuiţia nu-i va spune.   
 

 Am auzit, nu o singură dată, şi mereu în alte variante, că, undeva, într-o casă de rugăciune 
adventistă, o doamnă asculta o predică mişcătoare despre suferinţele Mântuitorului.  
Treptat, chiar în timp ce asculta predica, a început să-şi desfacă şi să-şi înlăture podoabele.  
Prima dată am crezut.  Am crezut şi a doua oară, dar cu vremea am început să mă îndoiesc 
că povestirea ar fi adevărată.  De ce?  Pentru că am văzut şi eu persoane, unele chiar din 
biserica rămăşiţei, purtând astfel de podoabe, şi nicio predică despre Hristos, oricât de 
convingătoare, nu le-a determinat să facă această curăţenie.  Chiar dacă au vărsat lacrimi 
multe.  Oamenii trebuie şi să fie ajutaţi să ştie ce aşteaptă Dumnezeu de la ei, să facă 
deosebire între bine şi rău; trebuie să afle care lucruri aparţin lumii păcătoase şi că trebuie 
să se debaraseze de ele.  Isus nu a zis: „Dacă vorbiţi despre suferinţele Mele, ajunge.  Nu 
mai ziceţi nimic altceva.  Oamenii se vor schimba ca prin minune.”  Nu, ci a zis: „Şi învăţaţi-i 
să păzească tot ce v-am poruncit.”  Dar mai întâi trebuie să ştie ce a poruncit El şi nu o vor 
şti fără instruire.    
 

 Lui Saul din Tars i S-a arătat Isus pe drumul spre Damasc; aci era scânteia convertirii sale, 
dar scânteia nu era destul.  Convertirea însăşi implica o trăire, iar trăirea o orientare, nişte 
date precise.  El a întrebat: „Doamne, ce vrei să fac?”  (Fapte 9,6).  Isus nu i-a spus: „Nu 
trebuie să faci nimic.  Doar să crezi.”  El a zis: „Scoală-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce 
trebuie să faci” (acelaşi verset); ceva trebuie să faci!  Mergeţi în case de rugăciuni ale altor 
biserici; veţi auzi propovăduitori prezentându-L pe Hristos în mod magistral şi se găsesc în 
sală suflete cinstite şi dornice de mântuire, ai căror obraji se umezesc intens.  Aceste suflete 



sunt gata să-L iubească şi să-L asculte pe Domnul Isus.  Dar vor merge acasă şi vor mânca 
porc, vor crede în înţelepciunea morţilor şi vor lucra în ziua Domnului.  Descrierea Golgotei 
i-a mişcat, i-a făcut dispuşi să ia o atitudine, dar dacă nimeni nu le spune că lucrurile 
amintite aici contravin voinţei lui Dumnezeu, vor trăi mai departe în păcat, cu toată iubirea 
pe care o au pentru Mântuitorul. 
 

 De ce nu li s-ar spune oamenilor tot ce a poruncit Isus?  Poate din neglijenţă, din neatenţie, 
din comoditate, din înţelegere greşită, din rea voinţă.  Dar orice lipsă nu numai că este 
păgubitoare prin ea însăşi, ci duce la alte scăpări, pentru că un rău nu vine niciodată singur.   

 

 Propovăduiţi evanghelia; în ea este descrisă moartea lui Hristos pentru păcătoşi.  Dar mai 
departe arătaţi şi ce a poruncit Isus.  Absolut tot.  Fără jenă, fără reţineri, fără teamă, fără 
compromisuri.  
 

 Locuitorii din Filipi i-au acuzat pe Pavel şi pe Sila că schimbă practicile lor: „Oamenii aceştia 
ne tulbură cetatea; sunt nişte iudei, care vestesc nişte obiceiuri, pe care noi, romanii, nu 
trebuie nici să le primim, nici să le urmăm” (Fapte 16,20.21).  Creştinismul şi păgânismul au 
venit în conflict – apostolii nu veneau numai cu nişte teorii frumoase, ci le vesteau păgânilor 
„nişte obiceiuri”, care erau cu totul diferite de viaţa lor şi îi deranjau.  Da, creştinismul 
înseamnă idei şi fapte, învăţături şi practici; dacă ei le numeau „obiceiuri”, datele problemei 
nu erau cu nimic schimbate.   

 

 A fost bună întrebarea tânărului bogat: „. . . ce-mi mai lipseşte” (Mat 19,20); după un alt 
evanghelist, chiar Mântuitorul i-a spus: „Îţi mai lipseşte un lucru” (Luca 18,22).  Nu trebuie 
să ne lipsească nimic din instruirea spirituală, orice absenţă fiind păgubitoare şi, poate, 
fatală.  Petru a menţionat acest adevăr: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 
Pet 1,3).  Ni s-a dăruit tot, pentru că ne trebuie tot.  Când se face analiza sângelui, se 
urmăreşte prezenţa în corp a tuturor elementelor vitale; nu este indiferent dacă unul, cum 
ar fi magneziu, calciu, fier, este absent sau în cantitate insuficientă, pentru că se produce un 
dezechilibru funcţional periculos. 

 

 Să ne gândim la echipamentul ostăşesc spiritual descris de Pavel pentru lupta „împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în locurile cereşti” (Efes 6,12): mijlocul încins cu 
adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, picioarele încălţate cu râvna evangheliei păcii, 
scutul credinţei, coiful mântuirii, sabia Duhului (versetele 14-17).  Toate aceste articole sunt 
necesare pentru biruinţă, de aceea îndemnul este: „. . . luaţi toată armătura lui Dumnezeu, 
ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul” 
(versetul 13).  Aţi observat?  „Luaţi toată armătura lui Dumnezeu.”  Numai cei ce o iau 
asupra lor în întregime şi o folosesc rămân în picioare; toţi ceilalţi cad. 

 



 Acceptarea tuturor poruncilor Mântuitorului şi, implicit, păzirea lor, reprezintă chiar această 
înarmare a credincioşilor.  Hristos nu a poruncit, nu a spus nimic inutil: ori acceptăm toate 
poruncile Lui şi atunci avem viaţă, ori suntem pierduţi.  Aici greşesc fiicele Babilonului; 
susţinând principiul protestant „Biblia şi numai Biblia” doar ca o lozincă, dar în acelaşi timp 
trecând cu vederea învăţături esenţiale lăsate în urmă de Învăţătorul venit de la Dumnezeu, 
organizaţiile religioase care îşi zic creştine îi amăgesc pe oameni, de aceea ele îndeplinesc 
rolul de prooroc mincinos (vezi Apocalipsa 19,20; 20,10).  Aici se încadrează toţi cei care nu-i 
învaţă pe oameni să păzească tot ce a poruncit Hristos.   
 

 Ucenicii ar fi putut obiecta: „Doamne, aşa ceva nu se poate.  Nimeni nu poate păzi tot ce ai 
poruncit Tu.  Nimeni.”  Auzim mereu astfel de sofisme şi fiţi siguri că ele vin direct din 
mintea Celui Rău.  Poruncile lui Dumnezeu sunt împuterniciri; cum ar putea cineva să se mai 
vaiete?  Aşa zice Spiritul Profetic: „Când voinţa omului lucrează împreună cu voinţa lui 
Dumnezeu, ea ajunge atotputernică.  Tot ce trebuie făcut la porunca Lui se poate realiza 
prin puterea Lui.  Toate cerinţele Sale sunt împuterniciri.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 333)  
 

 Pavel a zis: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filip 4,13).  Oamenii nu pot păzi ce a 
poruncit Isus?!  Nici întăriţi de El?  Iată exemple că se poate păzi legea lui Dumnezeu: „Noe 
era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (Gen 
6,9).  „Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile 
şi toate rânduielile Domnului” (Luca 1,6).  Era vorba de Zaharia şi Elisabeta, părinţii lui Ioan 
Botezătorul.  Şi aceştia nu au fost singurii. 
 

 Comentând textul din Matei 5,19, „oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci 
şi îi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor”, sora White a 
scris: „Adică, nu va avea niciun loc în ea.  Pentru că acela care în mod voit calcă o poruncă 
nu o ţine, în spirit şi adevăr, pe niciuna din ele.  ‚Cine păzeşte toată legea şi greşeşte într-o 
singură poruncă se face vinovat de toate’ (Iacov 2,10).  Nu mărimea actului de neascultare 
constituie păcatul, ci faptul devierii de la voinţa clar exprimată a lui Dumnezeu, în cel mai 
mic amănunt, pentru că aceasta arată că există încă o comuniune între suflet şi păcat.  Inima 
este împărţită în serviciul ei.  Există o virtuală tăgăduire de Dumnezeu, o rebeliune 
împotriva legilor cârmuirii Sale.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pagina 51)  

 

 Ucenicul iubit a zis la sfârşitul evangheliei sale: „Isus a făcut înaintea ucenicilor Săi multe 
alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.  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 20,30.31).  Isus a făcut multe alte semne, neînregistrate.  Precis că a şi 
spus multe alte lucruri, care nu s-au scris, dar ce s-a scris este esenţialul.  Ne-am putea 
permite să eliminăm ceva din ce a spus El şi s-a păstrat până la noi?   
 



 Sigur că nu „tot” ce a poruncit Isus trebuie spus oamenilor dintr-o dată.  Ar fi o greşeală, 
pentru că ei nu sunt pregătiţi să digere tot adevărul în mod spontan.  Cu înţelepciune de la 
Duhul Sfânt, ei vor fi instruiţi treptat, pe măsură ce reuşesc să-şi însuşească cele auzite.  Dar 
nu trebuie să ne oprim nicăieri, din niciun motiv şi cu nicio justificare.  Trebuie mers până la 
capăt, în timp.  Trebuie spus tot.                                                                                     
 

 O soră din Europa Occidentală venea la adunare cu fiul ei de 15-16 ani.  Cineva a întrebat-o 
dacă băiatului îi place să vină la adunare, iar răspunsul ei a fost că băiatul trebuie să 
cunoască şi credinţa, pentru că lumea o cunoaşte oricum.  Cunoscând numai lumea, nu este 
liber să aleagă.   

 

 Se discută uneori despre motive, că este insuficient a face voia lui Dumnezeu, dar din 
motive greşite.  E adevărat, numai că trebuie prudenţă: ce drept avem noi să discutăm 
motivele oamenilor?  Pe acelea le ştie numai Dumnezeu.  În Matei 25,31-46, sunt numai 
două grupe de oameni: „aţi făcut aceste lucruri”/„n-aţi făcut aceste lucruri”; nu există şi o a 
treia grupă, căreia să i se spună: „da, aţi făcut aceste lucruri, dar din motive greşite”. 

 

 S-a răspândit destul de mult ideea că, întrucât Duhul Sfânt le vorbeşte oamenilor, nu trebuie 
să le spunem noi ce este bine şi ce este rău.  Această idee este periculoasă.  Hristos nu a zis 
aşa.  El a făgăduit venirea Mângâietorului, care îi va conduce pe oameni în tot adevărul, 
aducându-le aminte de tot ce a zis Hristos, dar aceasta nu ne scuteşte pe noi de a-i instrui 
pe oameni în adevărul mântuitor, în tot acest adevăr. 
 

 Care este consecinţa, dacă urmaşii Mântuitorului ascultă de El şi-i învaţă pe oameni să 
păzească toate lucrurile pe care le-a poruncit El?  Este arătată în continuare, în încheierea 
versetului 20 din Matei 28: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.  
Amin!”  Conjuncţia şi, cu care începe propoziţia aceasta ultimă, este un cuvânt de legătură.  
De obicei, după punct, nicio propoziţie sau frază nu începe aşa.  Dar aici este o continuare, 
deci, ce spune Domnul mai departe este o consecinţă a acţiunii precedente, pe care 
credincioşii trebuie să o întreprindă: dacă ei îi învaţă pe oameni să păzească tot ce a 
poruncit Isus, El va fi cu propovăduitorii „în toate zilele, până la sfârşitul veacului”.   

 

 E foarte bine aşa; altfel, Domnul nu va fi cu ei.  Atât de uşor pot credincioşii să piardă 
prezenţa, asistenţa şi protecţia Mântuitorului; iar consecinţa nu este un gol, ci infiltrarea 
vrăjmaşului, care ia locul Mântuitorului şi poate face mult rău.  Atunci, de ce să nu facem 
exact ce zice Domnul Hristos?  Doamne, dă-ne o inimă ascultătoare de Tine!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 22: „Măriţi pe Domnul”       

Cântarea de închidere, 451: „Hristos cheamă-ajutoare” 

           



„UCENICII TĂI N-AU PUTUT” 

 „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una 
pentru Moise şi una pentru Ilie” (Mat 17,4).  Era bine acolo; unde?  Pe Muntele Schimbării la 
Faţă.  Hristos îi luase cu Sine pe Petru, Iacov şi Ioan şi acolo Se schimbase la faţă înaintea lor, 
primind vizita celor doi prooroci veniţi din cer.  Din cât ne este raportat, ştim că Domnul nu 
i-a răspuns lui Petru la propunerea făcută, poate pentru că acesta „nu știa ce spune” (Luca 
9,33).    
 

 Sigur că era bine pe munte şi experienţa aceea era unică, neaşteptată, fenomenală.  Dar era 
nevoie să coboare de pe munte; în vale erau oameni, care Îl aşteptau pe Mântuitorul, şi 
erau probleme critice de rezolvat: „Întreaga noapte fusese petrecută pe munte şi, când 
soarele a răsărit, Isus şi ucenicii Săi au coborât în câmpie.  Absorbiţi în gânduri, ucenicii erau 
cuprinşi de uimire şi tăcuţi.  Nici chiar Petru nu avea de zis niciun cuvânt.  Bucuroşi ar fi 
rămas ei mai mult în locul acela sfânt, care fusese atins de lumina cerului şi unde Fiul lui 
Dumnezeu Îşi manifestase slava; însă era o lucrare de făcut pentru oamenii care deja Îl 
căutau pe Isus în toate părţile.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 426)     
 

 Ajungând la poalele muntelui, Isus şi însoţitorii Săi i-au găsit pe ceilalţi ucenici angajaţi în 
discuţii cu cărturarii.  Care era subiectul discuţiilor şi care era situaţia întâlnită?  Iată ce 
aflăm din evanghelii:                                                                                                                                                      

  
- „Când au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: 
‚Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău; de multe ori cade în foc şi 
de multe ori cade în apă.  L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece’” (Mat 17,14-
16).                                                                                                                                                                                                                                         
 
- „Şi un om din norod I-a răspuns: ‚Învăţătorule, l-am adus la Tine pe fiul meu, care este 
stăpânit de un duh mut.  Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ.  Copilul face spumă la 
gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn.  M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul şi  
n-au putut’” (Marcu 9,17.18).                                                                                                                                                  
 
- „Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: ‚Învăţătorule, rogu-te, uită-Te cu îndurare la fiul 
meu, fiindcă îl am numai pe el.  Îl apucă un duh şi, deodată, răcneşte; şi duhul îl scutură cu 
putere, aşa că băiatul face spumă la gură şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a 
stropşit de tot.  I-am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut’” (Luca 9,38-40). 
 

 Descrierile făcute de cei trei evanghelişti sunt clare: un om L-a căutat pe Isus în absenţă, 
când El era plecat pe munte; omul acesta avea un fiu demonizat, care suferea teribil, şi tatăl 
era disperat, mai ales că acela era singurul lui fiu.  I-a întâlnit pe nouă din ucenicii Marelui 
Vindecător şi i-a rugat pe ei să scoată duhul, să vindece copilul.  Dar ucenicii nu au putut 
face nimic pentru el. 
 



 „L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece”, „m-am rugat de ucenicii Tăi să scoată 
duhul şi n-au putut”, „i-am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut”.  Cum a fost posibil 
aşa ceva?   

 

 Evangheliştii citaţi ne arată că Hristos îi trimisese deja pe cei doisprezece ucenici în lucrare 
misionară, printre sarcinile trasate fiind şi confruntarea forţelor întunericului.  Iată aceste 
rapoarte:                                         

 
- „Apoi, Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară 
duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă” (Mat 10,1).  
În versetul 8, Matei redă următoarele cuvinte ale lui Isus: „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe 
morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară demonii.”                                                                                                                                                                                                                      
 
- „Atunci, i-a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le 
putere asupra duhurilor necurate” (Marcu 6,7).                                                                                                                            
 
- „Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi 
demonii şi să vindece bolile” (Luca 9,1). 
 

 „Să scoată afară duhurile necurate . . ., ‚scoateţi afară demonii’”, „dându-le putere asupra 
duhurilor necurate”, „le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii”.  Campania misionară 
fusese încununată cu succes: „Scoteau mulţi demoni” (Marcu 6,13).  Acea campanie nu 
putea să fie inferioară celei a altor ucenici, şaptezeci la număr, care, când s-au întors, au 
raportat cu entuziasm: „Doamne, chiar şi demonii ne sunt supuşi în numele Tău” (Luca 
10,17).  De ce s-a produs acest eşec acum?  Vom vedea.   
 

 Nu numai că Isus le dăduse ucenicilor Săi putere de a vindeca bolnavii şi de a învinge 
duhurile rele, dar El a promis mai mult: „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).  Şi, într-adevăr, biserica apostolică a făcut lucruri 
„şi mai mari”, lucruri extraordinare, aşa cum le-a promis El înainte de a Se înălţa la cer: „Iată 
semnele care-i vor însoţi pe cei ce vor crede: în numele Meu vor scoate demoni, vor vorbi în 
limbi noi, vor lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune 
mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi” (Marcu 16,17.18). 
 

 Iată două exemple de împlinire a acestei făgăduinţe a Mântuitorului:                                                               
 

(01) „Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult, până 
acolo că îi scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru 
ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.  Mulţimea, de 
asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi-i aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi 
de duhuri necurate: şi toţi se vindecau” (Fapte 5,14-16).                                                                          
 



(02) „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).   

 

 „Autoritate de a scoate spirite necurate le fusese conferită ucenicilor când Isus i-a trimis pe 
cei doisprezece să predice în Galilea.  Când au mers înainte tari în credinţă, spiritele rele 
ascultaseră de cuvântul lor.  Acum, în numele lui Hristos, ei i-au poruncit spiritului chinuitor 
să-şi lase victima; însă demonul doar şi-a bătut joc de ei printr-o nouă manifestare a puterii 
lui.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 427)   
 

 Cei nouă ucenici nu erau doar în compania tatălui disperat şi a fiului lui nenorocit.  Prezenţi 
erau cărturarii şi norodul.  Isus i-a găsit „întrebându-se”.  Se pare că au avut discuţii tari.  Era 
vorba chiar de experienţa tristă a apostolilor, aşa cum ni se spune prin inspiraţie: „Ucenicii, 
nefiind în stare să înţeleagă înfrângerea lor, simţeau că aduc dezonoare asupra lor şi asupra 
Maestrului lor.  Iar în gloată erau cărturari care au folosit la maximum această ocazie de a-i 
umili.  Înghesuindu-se în jurul ucenicilor, i-au hărţuit cu întrebări, căutând a dovedi că ei şi 
Învăţătorul lor erau înşelători.  Aici, declarau rabinii victorioşi, era un spirit rău pe care nici 
ucenicii, nici Hristos Însuşi nu-l puteau învinge.  Poporul înclina să treacă de partea 
cărturarilor şi un sentiment de dispreţ şi de batjocură a cuprins mulţimea.”  (Ibid.)   
 

 „Ca şi cum ar fi fost martor la tot ce se întâmplase, Mântuitorul a venit la scena conflictului 
şi, privindu-i ţintă pe cărturari, a întrebat: ‚Despre ce vă întrebaţi cu ei?’  Dar glasurile atât 
de îndrăzneţe şi sfidătoare până aci acum au amuţit.  O tăcere căzuse peste întreaga 
adunare.  Acum, tatăl îndurerat şi-a făcut drum prin mulţime şi, căzând la picioarele lui Isus, 
şi-a revărsat experienţa necazului şi a dezamăgirii.”  (Ibid.)   
 

 Ce ruşine pentru cauza lui Hristos, pentru ucenicii Săi bine cunoscuţi!  Cât de mult trebuie să 
se fi bucurat Cel Rău pentru izbânda de a sfida lucrarea Mântuitorului, umilindu-i pe 
apostolii Săi!  În sfârşit, avea un succes!  Dar avea să piardă în curând bucuria aceea.  Cine 
râde la urmă râde mai bine: „Nu ştii tu că, de mult de tot, de când a fost aşezat omul pe 
pământ, biruinţa celor răi a fost scurtă şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?”  (Iov 
20,4.5).  Acum, Satana şi acoliţii lui s-au bucurat, mai mult de o clipă, dar poate mai puţin de 
o zi.        
 

 Mântuitorul l-a vindecat pe băiatul stăpânit de un duh necurat şi l-a dat înapoi tatălui său, 
care l-a dus acasă în stare normală, spre bucuria amândurora şi a familiei lor.  Nu a 
diavolului.  Nu a cărturarilor.     
 

 Ucenicii au fost dezamăgiţi de înfrângerea lor publică, astfel că, după ce au rămas numai cu 
Domnul Isus, L-au întrebat: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”  (Mat 17,19); „noi de ce  
n-am putut să scoatem duhul acesta?”  (Marcu 9,28).  Întrebarea era bună, pentru că, în 
orice înfrângere, trebuie descoperită cauza şi evitată pe viitor.  Nu era normal şi nu era de 
aşteptat să se întâmple ce se întâmplase.  Ucenicii primiseră „putere să scoată afară 



duhurile necurate” (Mat 10,1), iar după Luca, El „le-a dat putere şi stăpânire peste toţi 
demonii” (Luca 9,1).  Peste toţi demonii?  De ce acum nu au reuşit să scoată acel „duh 
mut”?  (Marcu 9,17)   

 

 Cercetând evangheliile sinoptice, constatăm că Mântuitorul le-a arătat două cauze ale 
neputinţei lor:                                                                                                                                                             
 
(01) „din pricina puţinei voastre credinţe” (Mat 17,20);                                                                                                      
(02) „acest soi de demoni nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post” (Marcu 9,29).   
 

 „Cei nouă ucenici se gândeau încă la faptul amar al eşecului lor şi, când Isus a fost din nou 
singur cu ei, au întrebat: ‚Noi de ce n-am putut să-l scoatem?’  Isus le-a răspuns: ‚Din pricina 
puţinei voastre credinţe.  Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de 
muştar, aţi zice muntelui acestuia, ‚mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu 
neputinţă.  Dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.’  Necredinţa 
lor, care i-a împiedicat să aibă o atracţie mai profundă faţă de Hristos, şi nepăsarea cu care 
priveau lucrarea sacră ce le fusese încredinţată pricinuiseră insuccesul lor în lupta cu forţele 
întunericului.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 429-431)  
 

 „Pentru a avea succes într-un astfel de conflict, ei trebuia să pornească lucrarea într-un alt 
spirit.  Credinţa lor trebuia fortificată prin rugăciune stăruitoare, post şi umilinţă a inimii.  
Trebuia să se golească de sine şi să fie umpluţi cu Spiritul şi puterea lui Dumnezeu.  Numai 
rugăciunea fierbinte, stăruitoare către Dumnezeu prin credinţă – credinţă care conduce la 
dependenţă totală de Dumnezeu şi consacrare fără rezerve în lucrarea Sa – poate fi de folos 
ca să le aducă oamenilor ajutorul Duhului Sfânt în lupta împotriva căpeteniilor şi domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac şi a duhurilor răutăţii, care sunt în locurile 
cereşti.”  (Ibid., pagina 431)  

 

 Când doi din cei şapte fii ai preotului Sceva au încercat să alunge dintr-un om un duh rău, în 
numele lui Isus, pe care-L propovăduia Pavel, „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 schinguit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea” (Fapte 
19,13-16; citate sunt versetele 15 şi 16).  Aici era încercarea de a amesteca lucrarea creştină 
cu vrăjitoria; indivizi care nu-L cunoşteau pe Isus încercau să speculeze numele Lui pentru a 
realiza un câştig.  Diavolul nu s-a lăsat impresionat, ci s-a repezit în ei. 

 

 Ucenicii nu aveau spiritul fiilor lui Sceva, dar erau cuprinşi de sentimente nesfinte, când Isus 
a plecat pe munte cu Petru, Iacov şi Ioan.  De ce numai ei?  Ne aducem aminte şi de o altă 
împrejurare, când Iacov şi Ioan (doi din cei trei!) I-au cerut lui Isus privilegiul de a fi aşezaţi, 
unul la dreapta şi altul la stânga Lui, când va veni în slava Sa (vezi Marcu 10,35-41).  Care a 
fost reacţia celorlalţi ucenici?  Iat-o: „Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se 
mânie pe Iacov şi pe Ioan” (versetul 41).  Gelozie pe faţă!    
 



 „Cuvintele lui Hristos, arătând către moartea Sa, produseseră tristeţe şi îndoială.  Şi 
selecţionarea celor trei ucenici ca să-L însoţească pe Isus pe munte trezise gelozia celor 
nouă.  În loc de a-şi întări credinţa prin rugăciune şi meditaţie asupra cuvintelor lui Hristos, 
ei stăruiseră asupra descurajărilor şi nemulţumirilor lor personale.  În această stare de 
întuneric începuseră ei lupta cu Satana.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
431)  
 

 Dacă ne gândim în general la activitatea de vindecare a bolnavilor, putem identifica cel 
puţin şapte motive pentru care, deşi credincioşii se roagă sincer şi stăruitor, vindecarea nu 
are loc:                                                                                                                                                              

 
(01) lipsa de credinţă sau insuficienta credinţă a celui ce încearcă să facă vindecarea;                                                           
(02) lipsa de credinţă sau insuficienta credință a celui suferind;                                                                                                     
(03) există remedii naturale pentru suferinţa respectivă;                                                                      
(04) există tratamente medicale care pot ajuta;                                                                                          
(05) legea naturii este lăsată să lucreze, când suferinţa este cu adevărat o urmare a 
păcatului, iar lucrul acesta trebuie să fie clar pentru oricine;                                                                 
(06) Domnul are un alt plan cu cel bolnav;                                                                                            
(07) există o şcoală a suferinţei, prin care individul este lăsat să treacă, pentru binele său.   
 

 Rugăciunea pentru vindecare poate avea ca rezultat o intervenţie directă a lui Dumnezeu 
sau aflarea mijlocului de tratare a suferinţei respective.  Când un pastor se afla în vizită   
într-o familie unde mama suferea de o hemoragie prelungită, s-au plecat cu toţi în genunchi 
pentru rugăciune.  Imediat după ce s-au ridicat, pastorul i-a întrebat dacă au încercat cu un 
anumit remediu.  Au zis că nu, au făcut aşa şi femeia s-a făcut bine.  Ideea vindecătoare a 
apărut în mintea pastorului în timpul rugăciunii.    

 

 Şi mai este ceva: Dumnezeu le-a dat oamenilor înţelepciune pentru cercetările medicale, 
astfel că în zilele noastre multe suferinţe se pot vindeca prin tratamente.  Dumnezeu nu 
face o minune dacă nu este nevoie de ea, dacă oamenii pot înlătura suferinţa prin anumite 
procedee.  Dumnezeu a pus remedii în natură; când oamenii ajung să le cunoască, este 
partea lor să le aplice pentru vindecarea bolnavilor, fără intervenţii supranaturale.  Hristos a 
făcut minuni numai ca să răspundă unor necesităţi, niciodată altfel.                          
 

 Unul din evanghelişti a notat următorul rezultat ale lucrării Domnului Hristos: „Pe când era 
Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele 
pe care le făcea” (Ioan 2,23).  Iată şi una din reacţiile publicului în urma învierii lui Lazăr: 
„Mulţi din iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El” (Ioan 
11,45).  Dar nu întotdeauna minunile produc credinţă: „Măcar că făcuse atâtea semne 
înaintea lor, tot nu credeau în El” (Ioan 12,37).   

 

 Nici Isus şi nici ucenicii Săi nu au făcut minuni pentru a satisface curiozitatea oamenilor.  
Avem cazul lui Irod Antipa, asasinul lui Ioan Botezătorul; iată ce ni se spune despre 



împrejurarea când Isus a fost trimis de Pilat la el: „Irod, când L-a văzut pe Isus, s-a bucurat 
foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El; şi nădăjduia să-L 
vadă făcând vreo minune.  I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic” (Luca 
23,8.9).   
 

 Poate că ne întrebăm cum de se făceau minuni atât de mari atunci şi acum nu se mai fac.  
Adevărul este că Dumnezeu răspunde adesea la rugăciuni şi produce multe experienţe de 
vindecare, pe care poate noi nu le cunoaştem.  Totuşi, o repetare a faptelor extraordinare 
pe care le-am citat şi a altora din cartea Faptele apostolilor nu vedem în rândurile noastre.  
De ce?  Creştinismul era atunci la început, cei care îl reprezentau erau oameni simpli, la 
început necunoscuţi, lucrarea care li se încredinţase era mai pe sus de puterile lor şi trebuia 
să fie marcată prin fapte supranaturale: „Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite” (Fapte 
19,11).  Lansarea lucrării evangheliei nu putea fi altfel; ea trebuia să fie însoţită de semne 
dumnezeieşti ieşite din comun: „. . . în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, 
puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa” (Evr 2,4).     
 

 În prezent, Cuvântul lui Dumnezeu se răspândeşte peste tot, dar creştinismul nu mai este o 
noutate.  Dumnezeu nu face acum astfel de lucrări şi pentru că Satana îi amăgeşte pe 
oameni cu minunile lui mincinoase: „Arătarea lui (a omului fărădelegii) se va face prin 
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile 
nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, 
ca să fie mântuiţi” (2 Tes 2,9.10).     
 

 Vor mai fi vreodată minuni ca în zilele apostolilor?  Sora White a scris că da: „Servi ai lui 
Dumnezeu, cu feţele luminate şi strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc 
ca să vestească solia din cer.  Prin mii de voci, peste tot pământul, va fi dată avertizarea.  
Minuni se vor face, bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni îi vor însoţi pe credincioşi.  Şi 
Satana lucrează, cu minuni mincinoase, chiar coborând foc din cer în faţa oamenilor 
(Apocalipsa 13,13).  Astfel, locuitorii pământului vor fi puşi în situaţia să ia o atitudine.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 612)      
 

 Aşa cum se ştie, cucerirea Ierihonului nici nu a fost o cucerire în adevăratul sens al 
cuvântului, ci Dumnezeu i-a dărâmat zidurile şi le-a dat copiilor lui Israel totală biruinţă 
asupra vrăjmaşilor lor.  Dacă se continua aşa, întregul Canaan ar fi fost ocupat cu multă 
uşurinţă.  Dar nu a fost aşa.  Groaza simţită de popoarele Canaanului a fost risipită de un 
incident cu totul regretabil.  Acan a luat din lucrurile date spre nimicire, a furat şi a minţit.  
Exista păcat în tabără.  În această situaţie au pornit israeliţii, fără să ştie nimic, la luptă 
împotriva cetăţii Ai, care ar fi trebuit să fie ocupată fără nicio dificultate.  Dar ei au fost 
învinşi şi au murit dintre ei „aproape treizeci şi şase de oameni” (Ios 7,2-5; citatul este din 
versetul 5). 
 

 Două lucruri s-au întâmplat în urma înfrângerii suferite din partea cetăţii Ai:                                       
 



(01) Pentru moment, israeliţii au pierdut tot curajul de a mai lupta: „Poporul a rămas 
încremenit şi cu inima moale ca apa” (Ios 7,5).                                                                                                                                  
 
(02) Locuitorii Canaanului au constatat că israeliţii nu sunt invincibili şi au prins curaj.  Deşi, 
curând după pedepsirea lui Acan, cetatea Ai a fost ocupată, lucrul acesta s-a făcut cu mare 
efort, pentru că oamenii aceia s-au apărat cu îndârjire, ştiind că pot să o facă.  Şi chiar aşa, 
celelalte popoare s-au aliat împotriva israeliţilor, care au avut de dus lupte grele, aşa cum 
reiese din capitolele 9-11.   
 

 Înfrângere a poporului lui Dumnezeu!  De ce?  Din cauza păcatului, a lipsei de consacrare.  
Dumnezeu i-a spus-o clar nevinovatului şi neprihănitului Iosua: „Israel a păcătuit; au călcat 
legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au 
minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor.  De aceea, copiii lui Israel nu pot să ţină piept 
vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai 
fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru” (Ios 7,11.12).      
 

 Cercetaşii israeliţi trimişi de Iosua la Ierihon au aflat de la Rahav care era starea de spirit a 
locuitorilor acelei cetăţi şi ai Canaanului în general: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, 
căci ne-a apucat groaza de voi şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră.  Fiindcă am 
auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii şi 
am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe 
care i-aţi nimicit cu desăvârşire.  De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima şi toţi    
ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeu vostru, este Dumnezeu 
sus în ceruri şi jos pe pământ” (Ios 2,9-11).  
 

 Psihologia s-a inversat: de unde iniţial păgânii erau disperaţi în faţa israeliţilor, acum, pentru 
un timp, israeliţii erau „încremeniţi şi cu inima moale ca apa” (Ios 7,5).  Cred că păcatul lui 
Acan a avut urmări catastrofale în toată campania poporului lui Dumnezeu de cucerire a 
ţării făgăduite.  Deşi Dumnezeu a fost cu ei şi le-a dat biruinţă după biruinţă, ar fi fost mult 
mai uşor dacă adversarii lor ar fi continuat în starea de spaimă şi descurajare de la început.  
Aceasta s-a risipit în urma înfrângerii de la Ai şi i-a făcut să spere cu îndârjire că se vor putea 
descurca până la urmă. 
 

 Ucenicii şi-au recunoscut înfrângerea: „Doamne, noi de ce n-am putut să-l scoatem?”  Ei nu 
au zis: „Nu este adevărat, Doamne, ce a zis tatăl copilului.  Noi am alungat demonul, copilul 
era vindecat, acum doar se prefăcea bolnav!”  Sau: „Nu ştim ce s-a întâmplat, Doamne!  Noi 
am alungat duhul cel rău, dar s-a întors!”  Sau: „Nu am suferit nicio înfrângere!  Noi nici nu 
ne-am apucat să mustrăm duhul cel rău, pentru că am aşteptat un sfat de la Tine, iar Tu nu 
erai aici!”  Nu, ci au fost sinceri şi au declarat-o deschis: „Noi n-am putut să-l scoatem.”     
 

 Aşa s-a exprimat şi tatăl copilului: „L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece” (Mat 
17,16); „m-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul şi n-au putut” (Marcu 9,18); „i-am rugat 
pe ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut” (Luca 9,40).  Ucenicii Tăi n-au putut să scoată un 



duh rău!  S-au luptat cu Satana şi au fost biruiţi.  Slujitorii lui Dumnezeu, biserica Sa, n-au 
reuşit să îndeplinească o anumită lucrare, care era foarte importantă şi necesară.   
 

 Nu numai insuccesele bisericii, ale credincioşilor, aduc ocară asupra cauzei lui Hristos, ci şi 
fărădelegile acestora, pe care biserica nu le tratează, şi care pot fi cauza insucceselor.  Când 
l-a mustrat pe David pentru călcarea poruncii a şaptea cu Bat-Şeba şi uciderea bărbatului ei 
Urie, având în vedere căinţa acestuia, profetul Natan a zis: „Domnul îţi iartă păcatul; nu vei 
muri.  Dar, pentru că i-ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, 
fiul care ţi s-a născut va muri” (vezi 2 Samuel 12,1-14; citate sunt versetele 13 şi 14).  „Căci 
‚din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri’, după cum este scris” 
(Rom 2,24).   
 

 Iată ce zice în acest sens Spiritul Profetic: „Dumnezeu îl consideră pe poporul Său, ca un 
întreg, răspunzător pentru păcatele existente în indivizi din mijlocul său.  Când conducătorii 
bisericii neglijează să cerceteze cu grijă păcatele care aduc dizgraţia lui Dumnezeu asupra 
obştii, ei devin răspunzători pentru aceste păcate.”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 3, pagina 269)   
 

 „În modul de tratare a poporului Său în trecut, Domnul arată necesitatea purificării bisericii 
de rele.  Un păcătos poate răspândi întuneric care va exclude lumina lui Dumnezeu de la 
întreaga comunitate.  Când oamenii îşi dau seama că întuneric se aşază asupra lor şi nu 
cunosc cauza, ei trebuie să-L caute pe Dumnezeu în mod serios, cu multă umilinţă şi 
lepădare de sine, până când relele care-L întristează pe Duhul Său sunt descoperite şi 
eliminate.”  (Ibid., pagina 265)  
 

 „Când biserica are greutăţi, când există răceală şi decădere spirituală, dând ocazie 
vrăjmaşilor lui Dumnezeu să triumfe, atunci, în loc de a-şi încrucişa mâinile şi a deplânge 
starea lor nenorocită, membrii ei să se intereseze dacă nu există un Acan în tabără.  Cu 
umilinţă şi cercetare de inimă, fiecare să caute a descoperi păcatele ascunse care elimină 
prezenţa lui Dumnezeu.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 497)  
 

 Cu mulţi ani în urmă, într-o anumită comunitate din apropierea Dunării, lucrurile nu 
mergeau bine, lucrarea nu înainta deloc.  La un moment dat, s-a descoperit că prezbiterul 
comunităţii trăia în imoralitate.  Cazul a fost tratat în comunitate şi s-a luat măsura 
disciplinară corespunzătoare.  Nu a trecut mult şi un număr impresionant de suflete au 
primit credinţa, ataşându-se comunităţii.   

 

 Pozitivismul nerealist şi exagerat e o plagă ucigătoare.  Pretenţia că lucrurile merg bine, că 
nu este nimic de regretat, de corectat, de eliminat  nu are nimic comun cu creştinismul.  A 
zis Mântuitorul: „Fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii 
luminii!”  (Luca 16,8).  Iată un caz în legătură cu fiii veacului acestuia: la un congres al unui 
partid politic totalitar, un vechi activist a deplâns glorificările depănate în zilele precedente 
ale congresului.  El a zis că nu aceasta era practica tradiţională a partidului, că se vorbea şi 



de lucruri pozitive, dar se scoteau în evidenţă lipsurile, ca să fie rezolvate, să fie eliminate.  A 
zis lucrul acesta cu îndrăzneală, în prezenţa a mii de delegaţi, şi a suferit ulterior pentru 
curajul lui. 

 

 Ce face Hristos cu biserica Sa?  El nu pretinde că nu are niciun fel de lipsuri, ci lucrează 
pentru desăvârşirea ei, „ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” (Efes 5,27).  Până atunci, 
petele sunt pete, zbârciturile sunt zbârcituri.  Negarea lor este absurdă şi periculoasă.  Ea nu 
foloseşte la nimic altceva decât la glorificare de persoane şi la păgubirea activităţii bisericii.  
Băgarea capului în nisip nu-l fereşte pe struţ de duşmani.   

 

 Să se ţină cont că autodescrierea măreaţă a laodiceenilor nu-L impresionează şi nu-L înşală 
pe Hristos.  El ştie care este realitatea: „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” 
(Apoc 3,17.18). 

 

 Ucenicii nu au reuşit să facă o lucrare: demonul din copil i-a sfidat în faţa publicului.  
Părtăşia continuă şi reală cu Hristos face astfel de experienţe imposibile.  Satana nu-L poate 
birui pe El, pentru că nu L-a biruit niciodată.  Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie: 
„Doamne, chiar şi demonii ne sunt supuşi în numele Tău” (Luca 10,17).  Dar chiar bucuria 
succesului trebuie să fie temperată; există o bucurie mai mare, spre care a arătat Isus: 
„Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,20).  Fie ca Mântuitorul nostru 
să ne conducă neîncetat în lucrarea pentru semenii noştri, pentru ca vrăjmaşul să fie 
încontinuu învins, oamenii salvaţi şi numele Domnului glorificat, iar numele noastre să 
rămână scrise în ceruri!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 21: „Un imn de slavă”      

Cântarea de închidere, 159: „La mari biruinţe ne cheamă Scriptura” 

            

 

 
 
 
    

 

 



ÎNMULŢIREA PÂINILOR 

 Cei doisprezece ucenici trimişi de Hristos în campanie misionară s-au întors şi I-au raportat 
cele realizate.  În Marcu 6,12.13, avem o scurtă descriere a activităţii lor: „Ucenicii au plecat 
şi au propovăduit pocăinţa.  Scoteau mulţi demoni, îi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi 
şi-i vindecau.”  Instruirea primită de ucenici este descrisă în versetele 7-11, dar nimic nu se 
spune acolo despre ungerea cu untdelemn, de unde putem înţelege că Isus le-a spus mult 
mai multe lucruri decât este raportat în oricare din evanghelii.  Foarte bine sfătuiţi, ei au 
pornit şi şi-au făcut cu credincioşie lucrarea. 
 

 În versetul 30 al aceluiaşi capitol, evanghelistul citat zice: „Apostolii s-au adunat la Isus şi     
I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce îi învăţaseră pe oameni.”  Ucenicii nu povesteau ce lucrări 
făcuseră alţii, nu nişte veşti misionare din locuri îndepărtate, ci activităţile lor recente 
pentru Dumnezeu, în numele şi prin puterea Domnului Isus.  Poate că, la serviciul divin al 
Şcolii de Sabat, nu neapărat în locul ştirilor misionare tipărite şi care se citesc de obicei, ci pe 
lângă acelea, ar fi bine ca persoane din comunitate să povestească experienţe personale 
recente, în legătură cu lucrarea lor de răspândire a adevărului.  Acestea pot fi mai 
inspiratoare pentru ceilalţi credincioşi decât orice altceva.     

 

 Ne putem închipui că Isus a apreciat eforturile lor şi le-a arătat ce îmbunătăţiri se pot face.  
Apoi i-a invitat: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin” (Marcu 
6,31).  De ce?  Pentru că lucraseră şi pentru că era nevoie de un loc retras pentru ca să se 
odihnească de lucrul lor.  Nici lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută fără încetare; 
oamenii au nevoie şi de odihnă.  Evanghelistul explică mai departe şi de ce trebuia găsit un 
loc retras sau pustiu: „Căci erau mulţi care veneau şi se duceau şi ei n-aveau vreme nici să 
mănânce” (acelaşi verset).   

 

 Era nevoie de odihnă.  Dumnezeu i-a creat pe oameni şi a prevăzut de la bun început 
Sabatul pentru recreere fizică şi mintală.  Apoi este nevoie de perioade de întrerupere a 
lucrului pentru refacere.  Şi pastorii au nevoie de concedii, de schimbare a locului, de 
restabilire a capacităţii de efort.  Dar reuşesc lucrul acesta?  Îmi aduc aminte că, atunci când 
eram pastor în România, uneori călătoream în altă parte a ţării pentru concediul de odihnă.  
În Sabat, cum era şi de aşteptat, ne duceam la cea mai apropiată comunitate.  De multe ori 
însă, eram solicitat să predic şi nu o dată.  Ce însemna concediul?  Activitate pentru 
Dumnezeu şi oameni, dar în altă parte. 

 

 S-au odihnit ucenicii?  Nu ştim câte ore, deşi Isus a ales un loc bun: „Au plecat dar cu 
corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte” (Marcu 6,32).  Pe corabie au vâslit, deci 
au făcut efort fizic, dar într-o anumită măsură s-au odihnit mintal.  Iată ce s-a întâmplat însă 
mai departe: „Oamenii i-au văzut plecând şi i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate 
cetăţile şi au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei” (versetul 33).  Mare surpriză: 
nimeni nu s-a gândit că Isus şi ucenicii Săi au nevoie de singurătate pentru a se odihni.  
Anticipând locul spre care au pornit, mulţimea a ajuns acolo înaintea lor. 

 



 Ni se spune apoi că, atunci „când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod şi I s-a făcut 
milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe 
lucruri” (Marcu 6,34).  Nu citim că, atunci când a ieşit din corabie şi a văzut mult popor 
adunat, Isus S-a tulburat ori că S-a umplut de mânie.  Nu, ci de milă pentru ei.  Odihna nu s-a 
realizat, pentru că gloatele nu i-au lăsat să se odihnească.  „Hristos Se retrăsese cu ucenicii 
Săi într-un loc izolat, însă acest rar timp de linişte deosebită a fost în curând întrerupt.  
Ucenicii gândeau că s-au retras unde nu vor fi deranjaţi, însă, imediat ce mulţimea a simţit 
lipsa Învăţătorului divin, ei au întrebat, ‚Unde este?’  Unii dintre ei observaseră direcţia în 
care plecaseră Hristos şi ucenicii Lui.  Mulţi au mers pe jos ca să-L întâlnească, în timp ce alţii 
i-au urmat în bărci dincolo de apă.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 364)  

 

 Insucces?  Planul lui Isus ca ucenicii să se odihnească în acel loc pustiu nu s-a realizat, pentru 
că „odihna” a fost înlocuită cu eforturi susţinute.  E adevărat că Isus a predicat şi i-a învăţat 
pe oameni „multe lucruri”, dar ce a urmat i-a solicitat mult pe ucenici.  Dacă s-ar putea 
spune că nerealizarea odihnei ucenicilor a fost un „insucces” al Domnului Isus, trebuie 
menţionat că El a acceptat solicitarea norodului pentru că era prea bun cu oamenii.  Când 
au căutat liniştea, numai de ea nu au avut parte, parcă au avut mai multă aglomeraţie şi mai 
mult stres decât înainte.  Lucraseră în mod individual, din casă în casă.  Acum întâlneau mii 
de oameni dintr-o dată.   

 

 Hristos nu a protestat: „Scuzaţi, suntem în vacanţă, reluăm lucrul săptămâna viitoare!  
Lucrătorii Mei sunt prea obosiţi.  Abia au venit din călătorie.”  Nu.  El S-a apucat de lucru şi 
ucenicii L-au asistat.  „De pe coasta dealului, El a privit spre mulţimea în mişcare şi inima Sa 
a fost cuprinsă de simpatie.  Întrerupt aşa cum era şi prădat de odihna Sa, El nu a fost 
nerăbdător.  El a văzut o nevoie mai mare care solicita atenţia Lui când îi observa pe oameni 
venind şi tot venind.  ‚I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor.’  
Părăsindu-Şi locul liniştit, El a găsit un loc potrivit unde putea să le slujească.  Ei nu primeau 
vreun ajutor de la preoţi şi conducători, însă apele de viaţă tămăduitoare curgeau de la 
Hristos în timp ce instruia mulţimea în calea mântuirii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, paginile 364-365)  

 

 Pentru hrănirea mulţimii, ucenicii aveau o soluţie: „Să se descurce!”  Ei au venit la Hristoss  
cu o propunere:  „Fiindcă ziua era pe sfârşite, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: ‚Locul 
acesta este pustiu şi ziua este pe sfârşite.  Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele de 
primprejur, ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca’” (Marcu 6,35.36).  Aşadar, nu se 
serveşte nicio masă.  Sunt prea mulţi şi nici nu a fost vorba de cazare sau întreţinere.  Doar 
de instruire religioasă.  Restul le aparţine.   

 

 Ce zic ceilalţi evanghelişti despre propunerea făcută de ucenici?  Vom vedea:                                                                                                                                          
 

- „Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: ‚Locul acesta este pustiu şi vremea 
iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare’”  
(Mat 14,15).                                                                                                                                                             
 



- „Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au apropiat şi I-au zis: ‚Dă drumul 
noroadelor, ca să se ducă în satele şi cătunele de primprejur să găzduiască şi să-şi caute de 
ale mâncării; pentru că aici suntem într-un loc pustiu’” (Luca 9,12).                                                                  
 
- Ioan prezintă un raport diferit şi anume: „Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată 
vine spre El.  Şi i-a zis lui Filip: ‚De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii 
aceştia?’  Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă” (Ioan 
6,5.6). 
 

 Evangheliştii Matei şi Marcu ne informează că au fost două astfel de situaţii.  Iată dialogul 
dintre Isus şi ucenici în al doilea caz:                                                                                                                       
 
- „Isus i-a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‚Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 
trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca.  Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu 
cumva să leşine de foame pe drum.’  Ucenicii I-au zis: ‚De unde să luăm în pustia aceasta 
atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?’”  (Mat 15,32.33)                                                                            
 
- „Isus i-a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‚Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei 
zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca.  Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de 
foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.’  Ucenicii I-au răspuns: ‚Cum ar putea 
cineva să-i sature cu pâine pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu?’”  (Marcu 8,1-4)  
 

 Să recapitulăm: când Isus Şi-a exprimat mila faţă de popor şi dorinţa de a-i hrăni, ucenicii au 
declarat că este imposibil să-i hrănească cineva pe toţi în acel loc pustiu.  Părerea lor era că 
este mai bine să li se dea drumul, ca să-şi caute hrană prin împrejurimi.  Într-un fel, în stilul 
sesizat de Iacov, fratele Domnului: „Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de 
toate zilele şi unul dintre voi le zice, ‚duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!’, fără să le 
dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?”  (Iac 2,15.16).  Iar apostolul Ioan a dat 
acest îndemn în spiritul lui Hristos: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu 
fapta şi cu adevărul” (1 Ioan 3,18).     
 

 Mântuitorul nu a fost de acord cu propunerea făcută de cei doisprezece ucenici, ci a zis:     
„N-au nevoie să plece; daţi-le voi să mănânce” (Mat 14,16); „daţi-le voi să mănânce” (Marcu 
6,37).  „Hristos nu a făcut niciodată o minune decât ca să satisfacă o necesitate adevărată şi 
fiecare minune avea caracterul de a-i conduce pe oameni la pomul vieţii, ale cărui frunze 
sunt pentru vindecarea neamurilor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 366)    

 

 Ucenicii nu au intuit planul lui Isus, ci au zis sau au întrebat ca oricine într-o situaţie unde nu 
este vorba de vreo intervenţie supranaturală:                                                                                                                                                                      

 
- „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti” (Mat 14,17).                                                                                                                        
 
- „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei şi să le dăm să mănânce?”  
(Marcu 6,37 – la prima ocazie)                                                                                                                                  



 
- „Cum ar putea cineva să-i sature cu pâine pe oamenii aceşita, aici, într-un loc pustiu?”  
(Marcu 8,4 – la a doua ocazie)                                                                                                                     
 
- „N-avem decât cinci pâini şi doi peşti; afară numai dacă ne vom duce noi înşine să 
cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta” (Luca 9,13).                                                                       
 
- „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete 
puţintel din ele” (Ioan 6,7); „este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce 
sunt acestea la atâţia?”  (Versetul 9)  
 

 Ucenicii erau realişti: ei luau în consideraţie situaţia existenţă – aveau foarte puţină hrană şi 
insuficienţi bani, iar posibilii consumatori erau extrem de mulţi.  Realist era şi Moise, când 
Dumnezeu i-a spus lui că îi va hrăni pe israeliţi cu carne timp de o lună întreagă (vezi Numeri 
11,19.20): „Şase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul 
căruia sunt eu şi Tu zici: ‚Le voi da carne şi vor mânca o lună întreagă!’  Putem tăia oare 
atâtea oi şi atâţia boi, ca să le ajungă?  Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca 
să le ajungă?”  (Versetele 21 şi 22).  Domnul i-a răspuns printr-o întrebare: „Nu cumva s-a 
scurtat oare mâna Domnului?  Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va întâmpla sau 
nu” (versetul 23).  Şi El a făcut ca un vânt să aducă prepeliţe, pe care israeliţii le-au prins cu 
uşurinţă şi s-au hrănit cu ele. 
 

 Atât ucenicii cât şi Moise aveau în vedere faptul vizibil: oamenii sunt prea mulţi, proviziile 
existente sunt infime.  Cum am putea să-i hrănim pe toţi?  Cu ce?  O matematică simplă şi 
indiscutabilă, însă matematica braţului divin este diferită.  Ea nu întâmpină nimic imposibil 
sau greu. 

 

 Ne mirăm atât de Moise, cât şi ucenici.  Minunea cu prepeliţele avea loc la câtva timp după 
ce Domnul începuse să-i hrănească pe israeliţi cu mană; dacă aceasta cădea din cer şi 
hrănea „şase sute de mii de oameni care mergeau pe jos”, de ce nu ar fi putut Dumnezeu să 
le dea şi alt aliment, tot în mod supranatural?  Sau dacă le dăduse apă din stâncă, de ce ar fi 
fost vreo limită la Dumnezeu când era vorba de o altă aprovizionare?   

 

 Şi ne mirăm de ucenici şi pentru că ei cunoşteau experienţele israeliţilor din timpul lui 
Moise, cum şi o înmulţire a pâinilor făcută de profetul Elisei: „A venit un om din Baal-Şalişa.  
A adus pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu şi anume douăzeci de pâini de orz şi 
spice noi în sac.  Elisei a zis: ‚Dă oamenilor acestora să mănânce.’  Slujitorul său a răspuns: 
‚Cum pot să dau din ele la o sută de inşi?’  Dar Elisei a zis: ‚Dă oamenilor să mănânce, căci 
aşa vorbeşte Domnul: ‚Vor mânca şi va mai rămâne.’  Atunci le-a pus pâinile înainte şi au 
mâncat şi le-a mai şi rămas, după cuvântul Domnului” (2 Împ 4,42-44). 

 

 Înainte de a interveni pentru hrănirea mulţimii, Hristos S-a interesat de ordine şi disciplină.  
El „le-a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă” (Mat 14,19); „atunci le-a poruncit să-i aşeze 
pe toţi, cete-cete, pe iarba verde.  Și au şezut jos în cete de câte o sută şi de câte cincizeci” 



(Marcu 6,39.40); „puneţi-i să şadă jos în cete de câte cincizeci” (Luca 9,14); „în locul acela 
era multă iarbă, oamenii au şezut jos” (Ioan 6,10).  În felul acesta, era mult mai uşor pentru 
ucenici să ajungă la toţi într-un timp record. 

 

 „Acela care îi învăţa pe oameni modul de a-şi asigura pacea şi fericirea Se îngrijea tot atât de 
mult de necesităţile lor vremelnice cât şi de nevoia lor spirituală.  Oamenii erau obosiţi şi 
neputincioşi.  Erau mame cu prunci în braţe şi copilaşi ţinându-se de fustele lor.  Mulţi 
stătuseră ore întregi.  Fuseseră atât de mult interesaţi de cuvintele lui Hristos încât nu se 
gândiseră niciun moment să se aşeze şi gloata era atât de mare încât exista pericolul să se 
calce în picioare unul pe altul.  Isus a vrut să le dea ocazie să se odihnească şi le-a cerut să 
şadă jos.  Era multă iarbă în locul acela şi toţi se puteau odihni în mod confortabil.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 365-366) 
 

 Isus a luat apoi cele cinci pâini şi cei doi peşti, „Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a 
frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor” (Mat 14,19; vezi şi Marcu 
6,41, Luca 9,16 şi Ioan 6,11).  Neapărat rugăciune de mulţumire (Ioan), de binecuvântare 
(Matei, Marcu şi Luca).  Mai întâi de toate.  Şi ce s-a întâmplat după rugăciunea aceea?  Isus 
a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au dat mai departe norodului.  La fel au făcut şi 
cu peştii.  Iar rezultatul este raportat aşa cum urmează: „Toţi au mâncat şi s-au săturat” 
(Mat 14,20; la fel în Marcu 6,42 şi Luca 9,17).  În fiecare din aceste texte se foloseşte 
cuvântul „toţi”: toţi au mâncat şi s-au săturat.  „. . . aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi 
săturat” (Ioan 6,26), le-a zis Isus ulterior. 

 

 Nu numai că fiecare stomac a fost umplut, dar mâncarea oferită de Isus a prisosit:                                                                                                                    
 

- „. . . şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de fărămituri” (Matei 14,20: la 
prima înmulţire a pâinilor); „. . . şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de 
fărămituri” (Matei 15,37: la a doua înmulţire).                                                                                                                     
 
- „. . . şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămituri de pâine şi cu ce mai rămăsese 
din peşti” (Marcu 6,43: la prima înmulţire); „. . . şi au ridicat şapte coşniţe, pline cu 
rămăşiţele de fărămituri” (Marcu 8,8: la a doua înmulţire).                                                                                            
 
- „. . . şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămiturile rămase” (Luca 9,17).                                                  
 
- „. . . le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărămiturile care rămăseseră 
din cele cinci pâini de orz” (Ioan 6,13).                                                                                                          
 

 De fapt, chiar Mântuitorul le-a cerut să facă lucrul acesta: „Strângeţi fărămiturile care au 
rămas, ca să nu se piardă nimic” (Ioan 6,12).  Economie, ordine, curăţenie.  „Aceste cuvinte 
însemnau mai mult decât să pună pâinea în coşuri.  Lecţia era îndoită.  Nimic nu trebuie 
irosit.  Nu trebuie să lăsăm să scape niciun avantaj vremelnic.  Nu trebuie să neglijăm nimic 
care va avea darul să fie de folos pentru o fiinţă omenească. . . .  Când coşurile cu fărămituri 
au fost strânse, oamenii s-au gândit la prietenii lor de acasă.  Doreau să se împărtăşească 



din pâinea pe care o binecuvântase Hristos.  Conţinutul coşurilor a fost distribuit mulţimii 
dornice şi dus în toată regiunea înconjurătoare.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 368)   
 

 Nu ştim cât de mari erau coşurile, dar se pare că rămăşiţele de la masa servită au depăşit 
cantitatea de pâine şi de peşte de la care s-a pornit.  Legea conservării masei materiei, care 
spune că greutatea substanţelor ieşite din reacţie este egală cu greutatea substanţelor 
intrate în reacţie, nu a funcţionat.  De ce?  Pentru că acolo era Creatorul.  Şi, cum la 
creaţiune Isus a colaborat cu Dumnezeu-Tatăl pentru aducerea la existenţă a lumii noastre, 
aşa a fost şi acum – El Şi-a ridicat ochii spre cer, a mulţumit, a binecuvântat, apoi a frânt şi a 
distribuit prin ucenicii Săi.  Pâinea se înmulţea în mâinile lui Isus, pentru că El era Creatorul.   
 

 Aceea nu era, nici mai mult, nici mai puţin, decât o lucrare de creaţiune.  A produce din 
nimic ceva sau din puţin mult se cheamă creaţiune şi numai Dumnezeirea poate să facă aşa 
ceva.  Noi nu am văzut o astfel de minune, aşa cum au avut harul cei doisprezece ucenici, 
dar nu trebuie să ne întristăm din cauza aceasta.  Minunile nu produc neapărat credinţă şi 
nu conduc neapărat la convertire.  Iuda a participat la distribuirea produselor minunii şi apoi 
a plecat pe calea pieirii.  Norodul hrănit s-a dovenit a doua zi nerecunoscător, necredincios 
şi răzvrătit (vezi Ioan 6,25-59).  Au fost în stare chiar să bagatelizeze minunea: în fond, ce 
mare lucru ai făcut?  A fost o dată, dar Moise i-a hrănit pe părinţii noştri cu mană în pustie 
multă vreme (vezi versetul 31).  Ba chiar mulţi dintre ucenici s-au poticnit de cuvintele lui 
Isus şi L-au părăsit, deşi mâncaseră din alimentele înmulţite în mod miraculos (vezi versetele 
60 şi 66). 

 

 Beneficiarii s-au bucurat de minunea făcută de Isus prin înmulţirea pâinilor şi a peştilor, iar a 
doua zi au venit ca să fie din nou hrăniţi (vezi Ioan 6,25.26).  Chiar încercarea de a-L lua şi a-L 
face cu forţa Împărat (vezi versetul 15) era pornită din egoism: dacă poate face lucrul 
acesta, atunci e bine să-L avem cu noi întotdeauna – Îl facem chiar Împărat!   

 

 Evangheliştii scriu numai despre două astfel de înmulţiri.  Isus nu a făcut o astfel de minune 
în fiecare zi sau la orice întâlnire cu norodul.  Minunea nu era regula; oamenii trebuia să 
muncească pentru a-şi câştiga existenţa, însă, când situaţia a cerut-o şi Mântuitorul a decis 
că este nevoie de minune, atunci a făcut-o. 
 

 Noi nu am văzut o minune ca aceea, dar nu avem nici cea mai mică îndoială că a avut loc cu 
adevărat.  Ca şi celelalte minuni pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură.  Nu tot ce fac părinţii 
pot să facă şi copiii lor micuţi.  Sunt alte dimensiuni.  Dumnezeu este Creatorul şi El poate să 
facă orice; aşa l-a întrebat El pe Ieremia: „Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi.  
Este ceva de mirat din partea Mea?”  (Ier 32,27) 
 

 De fapt, vedem minuni tot timpul.  Isus a zis, în parabola semănătorului, că „o altă parte (din 
sămânţă) a căzut în pământ bun şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul şaizeci şi altul 
treizeci” (Mat 13,8).  Un grăunte de grâu este pus în pământ, încolţeşte şi „aduce multă 



roadă” (Ioan 12,24).  Adică produce 30 de boabe sau 60 sau 100.  Se multiplică în mod 
miraculos.  Aceasta este înmulţire a pâinii, în timp, în termeni biologici, nu brusc, sub ochii 
oamenilor, ca la cele două minuni discutate.  Dar este vorba tot de o minune, minune care 
se produce pe tot pământul şi de mii de ani: „Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna 
Domnului a făcut asemenea lucruri?  El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea 
oricărui trup omenesc” (Iov 12,9.10).   

 

 „Producând recoltele pământului, Dumnezeu face o minune în fiecare zi.  Prin factori 
naturali, aceeaşi lucrare este efectuată, care a fost făcută prin hrănirea mulţimii.  Oamenii 
pregătesc solul şi seamănă sămânţa, dar viaţa de la Dumnezeu este ceea ce face ca sămânţa 
să germineze.  Ploaia, aerul şi lumina soarelui de la Dumnezeu fac ca aceasta să producă 
‚întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic’ (Marcu 4,28).  Dumnezeu este 
Acela care în fiecare zi hrăneşte milioane din recoltele pământului.  Oamenii sunt chemaţi 
să conlucreze cu Dumnezeu, îngrijindu-se de grâu şi de pregătirea pâinii, şi, din cauza 
aceasta, ei pierd din vedere factorul divin.  Ei nu Îi dau lui Dumnezeu slava care se cuvine 
numelui Său sfânt.  Opera puterii Sale este atribuită unor cauze naturale sau acţiunii 
omeneşti.  Omul este slăvit în locul lui Dumnezeu, iar darurile Sale generoase sunt 
pervertite prin întrebuinţări egoiste şi făcute un blestem în loc de binecuvântare.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 367-368) 

 

 Observaţi că Isus nu i-a servit pe oameni cu delicatese, ci cu hrană simplă, aşa cum era 
hrana timpului aceluia; numai două produse alimentare, am putea zice un singur fel.  
„Mântuitorul nu le-a făgăduit urmaşilor Săi lucrurile luxuoase ale lumii; mâncarea lor poate 
fi simplă, ba chiar sărăcăcioasă; soarta lor poate fi marcată de sărăcie; însă Cuvântul Său 
garantează că nevoile lor vor fi acoperite şi El a făgăduit ceva ce este mult mai bun decât 
binele lumii – confortul statornic al propriei Sale prezenţe.” (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 367)  

 

 Puteau să se plângă?  Nu, pentru că toţi au mâncat şi s-au săturat.  „Erau ca la cinci mii de 
bărbaţi, afară de femei şi de copii” (Mat 14,21), la prima înmulţire; „erau patru mii de 
bărbaţi, afară de femei şi de copii” (Mat 15,38), la a doua înmulţire.  Câţi erau în total?  
Femeile şi copiii nu s-au numărat, nici prima dată, nici a doua oară.  Înseamnă că 5.000, apoi 
4.000, au devenit poate 10.000.  Puteau fi şi o sută de mii, ba chiar un milion.  La Dumnezeu 
nu există limite. 
 

 „Au mâncat toţi şi s-au săturat”, zic evangheliştii.  De la Domnul nu pleacă nimeni flămând: 
„Nu vreau să le dau drumul flămânzi”, a zis Isus (Mat 15,32).  Iată constatarea psalmistului: 
„Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu 
durere, căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn” (Ps 127,2).   

 

 „Minunea pâinilor ne învaţă o lecţie a dependenţei de Dumnezeu.  Când Hristos i-a hrănit 
pe cei cinci mii, hrana nu era la îndemână.  Se părea că El nu avea mijloace la dispoziţia Sa.  
El era acolo în pustie, cu cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii.  El nu invitase 
mulţimea vastă să-L urmeze; ei veniseră fără invitaţie sau poruncă; dar El ştia că, după ce  



ascultaseră atât de mult timp învăţătura Sa, ei se vor simţi flămânzi şi neputincioşi; pentru 
că El era una cu ei în nevoia lor de hrană.  Ei erau departe de casă şi noaptea se apropia.  
Mulţi din ei nu aveau cu ce să cumpere hrană.  Acela care, pentru binele lor, postise 
patruzeci de zile în pustie nu va îngădui ca ei să se întoarcă acasă postind.  Providenţa lui 
Dumnezeu Îl aşezase pe Isus unde era, iar El depindea de Tatăl Său ceresc pentru mijloacele 
de satisfacere a necesităţii.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 368)  

 

 „Bizuindu-Se în totul pe Dumnezeu, Isus a luat mica provizie de pâini şi, deşi era doar o mică 
porţie pentru familia Sa de ucenici, El nu i-a invitat pe ei să mănânce, ci a început să le 
distribuie lor, cerându-le să servească poporul.  Hrana se înmulţea în mâinile Sale, iar 
mâinile ucenicilor, întinzându-se către Hristos, El Însuşi Pâinea Vieţii, nu erau niciodată 
goale.  Mica provizie a fost suficientă pentru toţi.  După ce nevoile poporului au fost 
acoperite, resturile au fost strânse şi Hristos şi ucenicii Săi au mâncat împreună din hrana 
preţioasă, furnizată de Cer.”  (Ibid., paginile 369-370)  
 

 La nunta din Cana Galileii, Mântuitorul a făcut prima Sa minune şi anume a transformat apa 
în vin, adică în suc de struguri (vezi Ioan 2,1-11).  Aceasta era transformare calitativă, o 
materie a fost transformată în alta.  La înmulţirea pâinilor şi a peştilor, s-a produs o 
transformare cantitativă.  Este vorba de fizica şi de chimia de origine dumnezeiască, unde 
totul este posibil.  Avem motive să fim recunoscători Tatălui nostru ceresc pentru toate 
bunătăţile şi darurile Sale şi nu avem niciun motiv să fim vreodată îngrijoraţi.  De ce am fi?  
Dacă El poate face orice, aşa cum foarte bine vedem, putem privi viitorul cu încredere: El va 
avea întotdeauna grijă de noi.  Nu transformându-ne în indivizi pasivi şi neglijenţi, ci  
trăindu-ne viaţa activă de toate zilele.  Dar nicio supriză nimicitoare nu poate veni, pentru 
că suntem fii şi fiice ale Celui care ţine în mâinile Sale toate resursele universului.   

 

 Putem să ne bizuim pe asigurarea dată de Mântuitorului: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.  Nu vă 
îngrijoraţi dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.  Ajunge zilei 
necazul ei” (Mat 6,33.34).  Domnul ne pune pâinea pe masă, ne poate sătura ca în vis, ne 
poate scoate din orice necazuri, ne poate trece peste orice obstacol, ne poate risipi orice 
temeri.                                                                                                                                                                           
 

 „În actul lui Hristos de satisfacere a trebuinţelor vremelnice ale unei mulţimi flămânde este 
ascunsă o lecţie spirituală profundă pentru toţi lucrătorii Săi.  Hristos a primit de la Tatăl; El 
a dat ucenicilor; ei au dat mulţimii; şi oamenii unul altuia.  Astfel, toţi care sunt uniţi cu 
Hristos vor primi de la El pâinea vieţii, hrana cerească, pentru a o oferi altora.”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 369).  Slavă Lui pentru acest privilegiu măreţ!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 702: „Cu noi, cu toţi, să fie azi harul!”       

Cântarea de închidere, 11: „Preasfinte Creator”            



„SCOATEŢI ACUM ŞI ADUCEŢI NUNULUI”  

 Mântuitorul S-a născut din Duhul Sfânt şi a fost botezat cu apă şi cu Duhul Sfânt la râul 
Iordan.  Evangheliştii ne spun că, „de îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă.  Și, în 
clipa aceea, cerurile s-au deschis şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip 
de porumbel şi venind peste El” (Mat 3,16).  Ioan Botezătorul a observat cel mai bine scena 
aceea şi el spune: „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’” (Ioan 1,33).  Botezat cu Duhul Sfânt şi botezător cu Duhul Sfânt, care „S-a oprit” 
asupra Lui.  De aceea se afirmă că „Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost 
dus de Duhul în pustie” (Luca 4,1).  Isus a fost în permanenţă plin de Duhul Sfânt.  
 

 Aceasta înseamnă că „roada Duhului”, despre care se vorbeşte în Galateni 5,22.23, se 
manifesta în mod desăvârşit în viaţa şi lucrarea Sa.  Toate cele nouă elemente ale roadei 
Duhului au putut fi observate în viaţa Sa: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.  Pentru toate 
acestea s-ar putea aduce dovezi din evanghelii. 

 

 Să reţinem punctul al doilea şi anume bucuria.  Iată ce aflăm în această privinţă: „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.  Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu’” (Luca 10,21).  Isus S-a bucurat; nu era o 
bucurie oarecare, ci El S-a bucurat în Duhul Sfânt; nu era roada Duhului?   

 

 Nimeni şi niciodată nu le-a produs oamenilor atâta bucurie cum a făcut-o Domnul nostru 
Isus Hristos.  Gândiţi-vă la miile de vindecări şi chiar învieri, la înmulţirile pâinilor şi peştilor, 
la cuvintele Sale mângâietoare rostite oricând era nevoie.  Da, oamenii s-au bucurat de 
lucrările Lui, au beneficiat de ele şi le căutau.   

 

 Isus a şi plâns.  A făcut-o la mormântul lui Lazăr (Ioan 11,35) şi când a prezis nenorocirile ce 
aveau să vină peste Ierusalimul nepocăit (Luca 19,41-44).  Poate şi în alte ocazii.  S-a 
identificat cu noi oamenii şi a trecut prin aceleaşi stări sufleteşti ca şi noi.   

 

 Solomon a constatat că este „mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o 
casă de petrecere, căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om şi cine trăieşte îşi pune 
la inimă lucrul acesta.  Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feţei inima 
se face mai bună” (Ecl 7,2.3).  Casă de jale şi casă de petrecere, e mai bine în prima decât în 
a doua; întristarea este mai bună decât râsul.   
 

 Cred că Solomon nu se referea la o ocazie de bucurie nevinovată, ci de distracţie lumească, 
pentru că nu a numit-o casă de bucurie, ci de petrecere.  În legătură cu petrecerile lumii, 
apostolii dau avertismente clare: „Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi 
aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite” 
(1 Pet 4,3).  „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii, nu în desfrânări şi în 



fapte de ruşine, nu în certuri şi în pizmă” (Rom 13,13).  Iată bucuriile lumii păcătoase: beţii, 
ospeţe, chefuri etc.  Acestea sunt petreceri, la care copiii lui Dumnezeu nu au ce căuta, iar 
psalmistul a apreciat refuzul de a participa la ele: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul 
celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!”  
(Ps 1,1)   

 

 Profetul Ieremia a putut spune despre sine cu toată îndrăzneala şi anume într-o discuţie cu 
Dumnezeu: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi 
veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!  N-am 
şezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei; de frica puterii Tale, am stat 
singur la o parte, căci mă umpluseşi de mânie” (Ier 15,16.17).  Omul lui Dumnezeu s-a ferit 
de asemenea întâlniri; nu era locul lui acolo, nu s-a veselit cu ei, pentru că era un om 
temător de Dumnezeu şi, de aceea, dezgustat de plăcerile lumii.  A fost însă lipsit de 
bucurii?  Din contra, el a avut parte de adevăratele bucurii, acelea care nu pier: „cuvintele 
Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele . . .”.   
 

 Ne vom ocupa în continuare, în cursul acestei predici, de o ocazie festivă, la care Domnul 
Isus Hristos a fost prezent.  Este vorba despre nunta din Cana Galileii.  Evanghelistul Ioan 
este singurul care scrie despre acest eveniment şi anume în Ioan 2,1-11.  E bine să redăm în 
întregime pasajul acesta:                                                                                                                                         
 
- Versetele 1-2: „A treia zi, s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea.  Mama lui Isus era acolo.  Şi 
la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.”                                                                                                            
 
- Versetele 3-4: „Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: ‚Nu mai au vin.’  Isus i-a 
răspuns: ‚Femeie, ce am a face Eu cu tine?  Nu Mi-a venit încă ceasul.’”                                                   
 
- Versetul 5: „Mama Lui a zis slugilor: ‚Să faceţi orice vă va zice.’”                                                               
 
- Versetele 6-8: „Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor; 
şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.  Isus le-a zis: ‚Umpleţi vasele acestea cu 
apă.’  Şi le-au umplut până sus.  ‚Scoateţi acum’, le-a zis El, ‚şi aduceţi nunului.’  Şi i-au 
adus.”                                                                                                                                                                             
 
- Versetele 9-10: „Nunul, după ce a gustat apa făcută vin (el nu ştia de unde vine vinul 
acesta, slugile însă, care scoseseră apa, ştiau), l-a chemat pe mire şi i-a zis: ‚Orice om pune la 
masă întâi vinul cel bun şi, după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puţin 
bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.’”                                                                                                   
 
- Versetul 11: „Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea.  El Şi-a arătat 
slava Sa şi ucenicii Lui au crezut în El.”   
 



 Îl vedem pe Hristos prezent la o nuntă, adică la o ocazie de veselie, după cum Îl întâlnim şi în 
locurile de jale, aşa cum am arătat mai înainte.  El aplica în viaţa Sa principiul enunţat de 
Pavel în Romani 12,15: „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.”   
 

 „Isus nu Şi-a început lucrarea prin vreo acţiune măreaţă înaintea Sinedriului din Ierusalim.  
La o întâlnire dintr-o casă într-un mic sat galilean, puterea Lui s-a manifestat pentru a 
adăuga la bucuria sărbătorii nunţii.  Astfel, El a arătat simpatia Sa faţă de oameni şi dorinţa 
Sa de a lucra pentru fericirea lor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 144) 
 

 Ce fel de familie trebuie să fi fost aceea care a organizat nunta şi ce fel de atmosferă trebuie 
să fi fost acolo?  E simplu de aflat.  Casa şi întâlnirea la care este invitat Hristos nu se înscriu 
printre cele osândite de Petru şi Pavel în textele despre „chefuri, ospeţe, beţii”.  Deşi 
veselie, acolo era o atmosferă cerească.  Iată cum se comportă cei salvaţi prin harul ceresc: 
„Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a 
îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit 
cu o cunună împărătească şi ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei” (Isa 61,10).  O astfel 
de bucurie, o astfel de veselie s-au manifestat la nunta din Cana Galileii – bucurie în 
Domnul, veselie în Dumnezeu.  De aceea a mers Hristos acolo fără nicio reţinere.  Nu numai 
Isus a fost invitat la nuntă, ci şi ucenicii Lui.  Prin urmare, iată o festivitate unde organizatorii 
L-au invitat pe Mântuitorul şi i-au invitat pe ucenicii Lui, pe cei credincioşi.          
 

 „Scripturile afirmă că atât Isus cât şi ucenicii Lui au fost invitaţi la această festivitate nupţială 
(la Cana).  Hristos nu le-a dat creştinilor nicio aprobare să zică, atunci când sunt invitaţi la o 
căsătorie, ‚noi nu trebuie să fim prezenţi la o ocazie atât de voioasă.’  Participând la această 
sărbătoare, Hristos ne-a învăţat că El vrea ca noi să ne bucurăm împreună cu aceia care se 
bucură de observarea rânduielilor Sale.  El nu a descurajat niciodată festivităţile nevinovate 
ale omenirii, când sunt efectuate în conformitate cu legile Cerului.  Este corect ca urmaşii 
Săi să participe la o întâlnire pe care Hristos a onorat-o prin prezenţa Sa.  După ce a luat 
parte la această festivitate, Hristos a participat la multe altele, sfinţindu-le prin prezenţa şi 
învăţătura Sa.”  (Manuscrisul 16 din 1899, publicat în The Adventist Home/Căminul 
adventist, pagina 100)   

 

 Familia care a avut nunta trebuie să fi fost săracă, dacă la un moment dat au rămas fără vin.  
Dar prezenţa Mântuitorului acolo o făcea bogată.  Aşa a zis Isus cel proslăvit către îngerul 
bisericii din Smirna: „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) . . .” (Apoc 2,9).  Sau Pavel 
despre Fiul lui Dumnezeu: „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).  Pavel le scria corintenilor despre macedoneni, caracterizaţi de el în acelaşi capitol prin 
cuvintele „sărăcia lor lucie”.  Erau săraci în bunuri materiale, dar bogaţi în Isus Hristos, 
bogăţie care i-a făcut să fie peste măsură de darnici faţă sfinţii din Ierusalim (versetele 2 şi 
3).   

 



 Hristos a venit la Cana ca să fie pentru cei prezenţi o binecuvântare şi a fost, într-adevăr.  
Prezenţa Sa i-a îmbogăţit pe săraci, nu numai material, ci şi spiritual.  Când vinul s-a isprăvit, 
ceea ce era o ruşine pentru orice familie în astfel de împrejurări pe vremea aceea, Maria s-a 
gândit să intervină.  Ea I s-a adresat lui Isus cu cuvintele: „Nu mai au vin.”  Nu era o cerere 
sau o rugăminte, ci o caracterizare a situaţiei, cu o uşoară notă de dominare.  Era Fiul ei şi 
trebuia să o asculte.  Hristos a fost respectuos faţă de ea; termenul „femeie”, folosit de El 
pentru Maria, nu era jignitor sau dispreţuitor, ci însemna „doamnă”, aşa cum şi astăzi se 
înţelege în limba germană, unde „Frau” înseamnă „femeie”, dar şi „doamnă”, când precede 
un nume: „Frau Popescu” înseamnă „doamna Popescu”. 
 

 „Era obiceiul vremii ca festivităţile căsătoriei să continue câteva zile.  Cu această ocazie, 
înainte de terminarea sărbătorii, s-a constatat că rezerva de vin se epuizase.  Această 
constatare a cauzat multă încurcătură şi părere de rău.  Era un lucru neobişnuit să se 
renunţe la vin la ocazii festive şi absenţa lui părea să indice o lipsă de ospitalitate.  Ca rudă a 
mirilor, Maria ajutase la pregătirile pentru sărbătoare, iar acum ea a vorbit cu Isus, zicând: 
‚Nu mai au vin.’  Aceste cuvinte erau o sugestie că El le-ar putea acoperi nevoia.  Însă Isus a 
răspuns: ‚Femeie, ce am a face Eu cu tine?  Nu Mi-a venit încă ceasul.’”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, paginile 145-146)  

 

 „Răspunsul acesta, oricât de aspru ni s-ar părea, nu exprima răceală sau lipsă de respect.  
Formula Mântuitorului de adresare către mama Sa era în concordanţă cu obiceiul oriental.  
Era folosită în dorinţa ca persoanelor abordate să li se arate respect.  Fiecare act al vieţii 
pământene a lui Hristos a fost în armonie cu preceptul pe care El Însuşi îl dăduse: ‚Cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta’ (Exod 20,12).  Pe cruce, în ultimul Său act de atenţie faţă de 
mama Sa, Isus i S-a adresat din nou în acelaşi fel şi a lăsat-o în grija celui mai iubit ucenic al 
Său.  Atât la ceremonia nunţii cât şi pe cruce, iubirea exprimată în ton, privire şi maniere 
interpreta cuvintele Sale.”  (Ibid., pagina 146)  

 

 „Unica nădejde de răscumpărare pentru neamul nostru căzut este în Hristos; Maria putea 
găsi mântuire numai prin Mielul lui Dumnezeu.  În sine însăşi, ea nu poseda niciun merit.  
Legătura sa cu Isus nu o aşeza într-o relaţie spirituală diferită de aceea a oricărui alt suflet 
omenesc.  Acest lucru este indicat în cuvintele Mântuitorului.  El arată clar deosebirea 
dintre relaţia Sa cu ea ca Fiu al omului şi ca Fiu al lui Dumnezeu.  Legătura de rudenie dintre 
ei nu o plasa în niciun fel pe picior de egalitate cu El.”  (Ibid., pagina 147)   
 

 Hristos a observat dilema cu care era confruntată Maria şi a vrut să-i arate limitele rolului 
care-i fusese atribuit devenind mama Mântuitorului.  Se pare că Maria a înţeles mesajul şi 
nu s-a supărat, ci a acţionat în continuare, dându-le slugilor un îndemn care poate fi o lecţie 
spirituală: „Să faceţi orice vă va zice” (versetul 5).  Tuturor celor ce se căsătoresc, li se poate 
spune la nuntă: „Să faceţi tot ce vă va zice Mântuitorul şi atunci viaţa voastră de familie va fi 
fericită şi binecuvântată.” 
 



 Slugile au făcut ce le-a zis Isus.  El le-a zis să umple cu apă cele şase vase de piatră care erau 
acolo pentru obiceiul de curăţire al iudeilor.  Vasele au fost umplute.  Dar era apă; ce folos?  
Nu apa lipsea, ci vinul.  Nici slugile nu au comentat porunca lui Isus, nici Maria şi nici 
altcineva.  Ei nu au cerut nicio explicaţie, ci, pur şi simplu, s-au supus poruncii date.  Apoi 
Domnul le-a spus să scoată din vase şi să ducă nunului.  Apă?  Fără ezitare sau vreo discuţie, 
slugile au scos din vase ce era acolo şi au dus nunului.  Dar nu au scos din vase ce puseseră 
acolo.  Apa a fost transformată.  Când nunul a gustat proba, l-a admonestat pe mire, 
spunându-i că, normal, aşa cum procedează oricine, este servit mai întâi vinul mai bun şi la 
urmă cel mai puţin bun, dar el l-a păstrat pe cel bun până la urmă.   

 

 Unii sunt de părere că Isus a transformat apa în vin alcoolic.  Textul nu spune lucrul acesta, 
dar cei dedaţi la consum de alcool nu gândesc altfel şi nu pot gândi altfel.  Substantivul 
grecesc oinos, folosit în acest pasaj şi oriunde în Noul Testament, însemna pe atunci lichidul 
rezultat din stoarcerea strugurilor, acesta fiind în stare proaspătă, sănătoasă, sau în stare 
fermentată, ameţitoare, după cum laptele poate să fie dulce sau acru, dar se numeşte tot 
lapte.  Sau uleiul: comestibil, când este ulei alimentar; neingerabil, când este ulei de maşină.  
Isus a folosit ca materie primă apă şi lichidul rezultat a fost consumat imediat; când a 
fermentat?   
 

 Să ne gândim şi la altceva; în Proverbe 20,1, se spune că „vinul este batjocoritor, băuturile 
tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.”  Deci, vinul, precis alcoolic, 
este batjocoritor.  Cum îşi poate imagina cineva că Isus a fabricat acolo ceva batjocoritor, ca 
să ia minţile oamenilor?  Este aceasta practica Aceluia care i-a creat pe oameni după chipul 
şi asemănarea Sa?  În Proverbe 23,20, ni se dă îndemnul: „Nu fi printre cei ce beau vin.”  
Hristos i-a inspirat pe toţi scriitorii biblici; cum ar fi putut El să dea acest îndemn, apoi chiar 
El să fie printre cei ce beau vin şi să le furnizeze şi altora băutura înşelătoare?  Nu numai 
atât, însă, în Habacuc 2,15, se spune: „Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine 
care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea?”  Un vai rostit acum la 
adresa lui Hristos?  Cum îşi poate închipui cineva aşa ceva?    
 

 Iată mărturia Spiritului Profetic: „Vinul pe care Hristos l-a furnizat pentru festivitate şi acela 
pe care El l-a dat ucenicilor ca un simbol al propriului Său sânge a fost sucul curat de 
struguri.  La acesta se referă profetul Isaia când vorbeşte despre zeamă ‚într-un strugure’ şi 
zice: ‚Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el’ (Isa 65,8).  Hristos a fost cel care i-a dat lui 
Israel în Vechiul Testament avertizarea: ‚Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt 
gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept’ (Prov 20,1).  Şi El Însuşi nu a oferit o 
astfel de băutură.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 149) 

 

 Alcoolul este duşmanul fericirii oamenilor.  El este toxic şi vatămă corpul şi mintea.  Este 
răspunzător de multe nenorociri care au loc pe lume, umplând spitalele, puşcăriile şi 
cimitirele, destrămând familii şi fiind un blestem pentru circulaţia autovehiculelor.  În 2006, 
în Statele Unite, 13.470 de persoane au murit în accidente de circulaţie provocate de şoferi 
aflaţi sub influenţa alcoolului, din care 1.757 în statul Georgia; media pe ţară fiind de 269, 
acest stat a depăşit-o de 6,5 ori (şi este un stat cu foarte multe biserici!).  În acelaşi an, 



2006, 600.000 de persoane au fost rănite în Statele Unite în accidente de circulaţie, iar 
pentru tratarea lor s-au cheltuit 51 de miliarde de dolari!  Şi să-mi mai spună mie cineva că 
la Cana Isus a fabricat o astfel de otravă! 
 

 În Proverbe 23,31, se dă avertismentul: „Nu te uita la vin, când curge roş şi face mărgăritare 
în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.  Ochii ţi se 
vor uita după femeile altora şi inima îţi va vorbi prostii.”  Să facem o mică socoteală: şase 
vase de piatră în care încăpeau câte două sau trei vedre au fost umplute cu apă, care a 
devenit vin.  Să zicem că în fiecare vas încăpeau 2,5 vedre x 6 = 15 vedre.  Cum o vadră 
înseamnă 10 litri, a fost la dispoziţie o cantitate de 150 de litri de vin.  Familia era săracă, 
aşa că nu putea avea prea mulţi oaspeţi, să zicem 60.  Atunci, fiecăruia îi reveneau 2,5 litri 
de vin alcoolic.  Sau, dacă au fost 150 de oaspeţi, foarte greu de crezut, fiecare ar fi băut un 
litru de vin îmbătător.  Beţie în toată regula şi aceea pusă la cale de Isus!  În niciun caz!  Cel 
care venise pentru a zdrobi capul „şarpelui celui vechi” nu Se putea preta la nunta din Cana 
să fabrice „un şarpe care muşcă”, aşa cum îl descrie Solomon.  
 

 Putem înţelege că nici ce s-a băut până atunci nu era alcool, altfel nunul nu ar fi distins 
lichidul gustos de cel mai puţin gustos.  Am înţeles de la cei ce beau alcool că acesta 
paralizează gustul, iar după el omul nu-şi mai dă bine seama ce gust are un aliment, ca 
atunci când ai muşcat dintr-un ardei iute.  Nunul era capabil de o discuţie raţională, folosind 
un argument logic; el nu era turmentat.  Acolo a fost Hristos, acolo au fost ucenicii Săi, acolo 
a fost sărbătoare cerească, nu orgie! 
 

 Evanghelistul arată, spre încheiere, efectele minunii produse de Isus: „El Şi-a arătat slava Sa 
şi ucenicii Lui au crezut în El” (Ioan 2,11).  Ce a urmat?  „După aceea, S-a pogorât la 
Capernaum, împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui” (versetul 12).  Cum îşi poate cineva 
imagina că, prin organizarea unei beţii în masă, Isus Şi-ar fi arătat slava Sa?  Aceea ar fi fost 
mai degrabă o ruşine şi o catastrofă.  Slavă, numai în condiţii curate, cereşti.  După o beţie 
de proporţii, ei nu ar fi fost pregătiţi şi calificaţi să se pogoare la Capernaum pentru o 
lucrare misionară, aşa cum au făcut-o, ci s-ar fi uitat după femeile altora şi inima le-ar fi 
vorbit prostii.   
 

 Cei ce se cramponează de fenomenul fizico-chimic de la nunta din Cana pentru a-şi justifica 
pasiunea pentru alcool ar face bine să se gândească altfel şi să se minuneze: cum a fost 
posibil ca apa să se schimbe în altceva?  Nu s-a produs de la sine, prin vreo transformare 
chimică spontană, cum le-ar surâde darwiniştilor.  Aşa ceva nu se poate.  Acolo a fost la 
lucru o putere supranaturală, aceea care a creat natura cu legile ei şi care este mai presus 
de ele.   

 

 Aşa cum cunoaştem, în câteva luni de zile, elemente din pământ, combinate cu apa de 
ploaie sau din sol, cu aer şi lumina soarelui, produc în viţa de vie boabele minunate a căror 
zeamă „înveseleşte inima omului” (Ps 104,15), cu o veselie dumnezeiască şi nu diabolică.  
Interesant este modul cum s-a exprimat Iotam în pilda lui: „Dar viţa le-a răspuns: ‚Să-mi 
părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni . . .?’”  (Jud 9,13).  Fiţi siguri 



că acest vin, în ebraică tirosh, care este sursă de bucurie atât pentru Dumnezeu, cât şi 
pentru oameni, nu poate fi decât o substanţă sănătoasă, absolut nevătămătoare.  

 

 Spre deosebire de fenomenul natural al formării strugurilor, din care se prepară lichidul 
hrănitor, în Cana Galileii, Isus a folosit direct puterea Sa de a face minuni şi a transformat 
moleculele de apă, conţinând doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen, în molecule ale unei 
substanţe organice, complexe – mustul dulce, înviorător.  Minunea naturală a fost înlocuită 
acolo printr-o minune spontană a puterii creatoare de care dispunea Mântuitorul.  Aşa a 
fost, putem fi absolut siguri.  Puterea care de obicei ieşea din Isus pentru a-i vindeca pe 
oameni (vezi Luca 8,46) a ieşit acum din El şi a modificat structura chimică a fluidului din 
cele şase vase de piatră.  Creaţiune calitativă, spre deosebire de înmulţirile pâinilor şi ale 
peştilor, unde a fost creaţiune cantitativă.            
 

 „Numai prezenţa lui Hristos îi poate face pe bărbaţi şi pe femei fericiţi.  Toate apele 
obişnuite ale vieţii, Hristos le poate transforma în vinul cerului.  Căminul devine atunci ca un 
Eden al fericirii; familia, un simbol frumos al familiei din cer.”  (Manuscrisul 43 din 1900, 
publicat în The Adventist Home/Căminul adventist, pagina 28) 

 

 Băutura rezultată în urma intervenţiei lui Hristos trebuie să fi fost de un gust excelent, poate 
cea mai bună băutură gustată de oameni vreodată.  Putem fi siguri că, în împărăţia lui 
Dumnezeu, lucrurile nu vor fi altfel şi nu mai prejos: „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).  Nou, rod al viţei nou, în împărăţia lui Dumnezeu.  Suficient.  Nu avem nici cea 
mai slabă idee despre ce ne aşteaptă!  La Cana, Isus a fost un oaspete – mirele era altul.  La 
întâlnirea fericită din cer, El va fi Mirele, iar mântuiţii – mireasa; aceea va fi nunta Mielului 
(Apoc 19,6-9).    
 

 Să mergem acolo, unde Hristos S-a dus să ne pregătească locuri şi unde ne aşteaptă la 
nuntă!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 43: „Mulţumiţi lui Dumnezeu!” 

Cântarea de închidere, 631: „Stăm lângă apa de viaţă”           

 
 

 
 
 
 

 



„CU CE PUTERE FACI TU ACESTE LUCRURI?”   

 Trei scene din activitatea recentă a Mântuitorului i-au deranjat teribil pe preoţii cei mai de 
seamă, pe cărturari, pe farisei şi pe bătrâni, toate raportate în capitolul 19 din Luca:                                                                                                                                  
 
(01) atenţia acordată vameşilor prin găzduire „la un om păcătos” – Zacheu (versetul 7);                                      
 
(02) laudele primite din partea ucenicilor şi a poporului cu ocazia intrării Sale în Ierusalim 
(versetele 37-40);                                                                                                                                 
 
(03) curăţirea templului, dându-i afară cu vizibilă autoritate pe toţi cei ce făceau comerţ 
acolo (versetele 45 şi 46). 
 

 „În dimineaţa următoare, Sinedriul a reflectat din nou asupra cursului pe care să-l urmeze în 
legătură cu Isus.  În urmă cu trei ani, ei ceruseră un semn cu privire la mesianitatea Lui.  De 
atunci, El făcuse lucrări formidabile în toată ţara.  Îi vindecase pe bolnavi, hrănise în mod 
miraculos mii de oameni, mersese pe valuri şi liniştise marea agitată.  În mod repetat, El 
citise inimile oamenilor ca pe o carte deschisă; scosese afară demoni şi înviase morţi.  
Conducătorii aveau în faţa lor dovezile mesianităţii Sale.  Acum, ei au hotărât nu să ceară un 
semn al autorităţii Sale, ci să smulgă vreo mărturisire sau declaraţie pe baza căreia ar putea 
fi osândit.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 593) 
 

 În Luca 20,1.2, ni se dă următoarea informaţie: „Într-una din acele zile, când învăţa Isus 
norodul în templu şi propovăduia evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de 
seamă şi cărturarii, cu bătrânii, şi I-au zis . . .”.  Deodată, gândind să-L ia prin surprindere.  
Versetul 2 redă întrebarea lor arogantă şi furioasă: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste 
lucruri sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?”       
 

 Întrebarea lor nu însemna: „Cum de eşti în stare să faci toate aceste lucrări, care este 
originea puterii Tale?”  Aşa îl întrebase Dalila pe Samson de câteva ori: „Spune-mi, te rog, de 
unde-ţi vine puterea ta cea mare . . .” (Jud 16,6).  Şi nu s-a lăsat până când nu a aflat, ceea 
ce a avut o consecinţă nenorocită asupra unsului lui Dumnezeu.  Nu aşa; „inspectorii” care-L 
interogau pe Isus nu se refereau la puterea Sa fizică sau mintală prin care realiza lucrurile 
măreţe de care toată lumea era uimită.  Nu era o cercetare ştiinţifică, o căutare de la efect 
la cauza care-l produce. 

 

 Termenul grecesc pentru „putere”, folosit pentru acest caz în toate cele trei evanghelii 
citate, este exousia, care înseamnă, în afară de capabilitate sau energie, autoritate, drept, 
libertate; se foloseşte şi cu referire la guvernământ, oficialitate, jurisdicţie.    

 

 Deci, vizitatorii neanunţaţi voiau să zică altceva şi anume: „Cine Ţi-a dat Ţie voie să faci 
aceste lucruri?  Ai o autorizaţie?  De unde?  Cum Îţi permiţi aşa ceva?  Cu ce drept?”  E 
numai normal să gândim aşa, câtă vreme fuseseră deja în repetate rânduri deranjaţi de 
acţiunile întreprinse de Domnul Isus Hristos.  Şi nu e de mirare că întrebau, pentru că se ştia 



bine că Isus nu absolvise, ba nici nu frecventase vreuna din şcolile rabinice şi nu depusese 
nicio cerere la Sinedriu pentru permisiunea de a predica.   

 

 Nu era primul caz de felul acesta, ci exista deja un precedent în legătură cu Ioan 
Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului Isus.  Evanghelistul Ioan ne dă următoarea 
informaţie: „Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii i-au trimis din Ierusalim pe nişte 
preoţi şi leviţi să-l întrebe: ‚Tu cine eşti?’  El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu 
este el Hristosul.  Şi ei l-au întrebat: ‚Dar cine eşti?  Eşti Ilie?’  Şi el a zis: ‚Nu sunt!’  ‚Eşti 
proorocul?’  Şi el a răspuns: ‚Nu!’  Atunci i-au zis: ‚Dar cine eşti?  Ca să dăm un răspuns celor 
ce ne-au trimis.  Ce zici tu despre tine însuţi?’  ‚Eu’, a zis el, ‚sunt glasul celui ce strigă în 
pustie: ‚Neteziţi calea Domnului’, cum a zis proorocul Isaia.’  Trimişii erau din partea 
fariseilor.  Ei i-au mai pus următoarea întrebare: ‚Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, 
nici Ilie, nici proorocul?’  Drept răspuns, Ioan le-a zis: ‚Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru 
stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi.  El este Acela care vine după mine şi care este înaintea 
mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor Lui’” (Ioan 1,19-27). 
 

 De ce botezi, dacă nu eşti nici Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?  De ce?  Ioan nu s-a grăbit să 
le ofere datele pe care ei le căutau.  A răspuns scurt şi strict la fiecare întrebare.  Abia când 
l-au întrebat de ce botează, el i-a trimis înapoi la profeţia lui Isaia despre glasul din pustie 
(Isa 40,3.4) şi înainte la Hristos, care deja venise, dar ei nu-L cunoşteau. 

 

 Nici Domnul Isus nu S-a grăbit să răspundă la întrebarea pusă de cenzori şi bine a făcut.  Nu 
toţi cei ce întreabă vor să înveţe ceva, ci uneori pun întrebări iscoditoare sau provocatoare.  
Un bărbat dintr-o comunitate din România m-a întrebat la uşă, când dădeam mâna cu 
ascultătorii după predică: „Ce s-a întâmplat la 22 octombrie 1844?”  Tocmai auzise în 
predică şi acum întreba.  Era un om care produsese multe greutăţi în comunitatea aceea şi 
după câtva timp a murit lovit de o maşină în timp ce circula cu bicicleta.  Nu am fost 
prudent, ci i-am răspuns la întrebare: „La data aceea, Hristos a început lucrarea de Mare 
Preot în sanctuarul ceresc, lucrarea de curăţire a sanctuarului, adică judecata de cercetare a 
poporului lui Dumnezeu.”  Ce a zis după aceea m-a făcut să regret că îi dădusem un răspuns.  
Aş fi putut zice altfel: „Orice adventist de ziua a şaptea ştie ce eveniment a avut loc atunci.”   

 

 Un prezbiter din altă comunitate, pe care am păstorit-o cândva, proceda altfel, când cineva 
îi punea o întrebare; el punea o contraîntrebare: „Dar de ce întrebaţi?”  Aceasta era metoda 
lui Isus.  Când observa că interlocutorul nu are intenţii cinstite, El îi punea o contraîntrebare.  
Iată câteva cazuri:                                                                                                                                                                                 

 
- „Un învăţător al legii s-a scultat să-L ispitească pe Isus şi I-a zis: ‚Învăţătorule, ce să fac ca 
să moştenesc viaţa veşnică?’  Isus i-a zis: ‚Ce este scris în lege?  Cum citeşti în ea?’”  (Luca 
10,25.26).  După ce el a dat un răspuns bun, Isus i-a spus: „Bine ai răspuns; fă aşa şi vei avea 
viaţa veşnică” (versetul 28).  Evanghelistul explică mai departe: „Dar el, care voia să se 
îndreptăţească, I-a zis lui Isus: ‚Şi cine este aproapele meu?’” (Versetul 29).  Aceasta era o 
încercare perfidă de a-L atrage pe Hristos într-o controversă obişnuită şi interminabilă.  Nici 
acum Isus nu i-a răspuns direct, ci a povestit întâmplarea cu samariteanul milos (versetele 



30-35), apoi i-a pus o întrebare: „Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este 
aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”  (Versetul 36).  Când învăţătorul legii din nou a dat 
un răspuns bun, Mântuitorul a zis: „Du-te de fă şi tu la fel” (versetul 37).                                                    
 
- „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să-L prindă pe Isus cu vorba.  I-au trimis la El pe 
ucenicii lor împreună cu irodianii, care I-au zis: ‚Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că-i 
înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi 
la faţa oamenilor.  Spune-ne dar, ce crezi: se cade să plătim bir cezarului sau nu?’”  (Mat 
22,15-17).  Ni se spune mai departe: „Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: ‚Pentru ce 
Mă ispitiţi, făţarnicilor?’”  (Versetul 18).  Apoi le-a cerut o monedă şi i-a întrebat ale cui sunt 
chipul şi inscripţia de pe ea.  Cum ei au răspuns că sunt ale cezarului, Isus i-a îndrumat, 
simplu şi în toată siguranţa: „Daţi dar cezarului ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ce este 
al lui Dumnezeu!”  (Versetul 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
- Când au adus-o la El pe femeia prinsă în adulter, cărturarii şi fariseii L-au întrebat: 
„Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.  Moise, în lege, 
ne-a poruncit să le ucidem cu pietre pe astfel de femei; Tu, dar, ce zici?”  (Ioan 8,4.5).  
Pentru un timp, Isus nu le-a răspuns la întrebare, ci „S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe 
pământ” (versetul 6).  După aceea, pentru că ei insistau să le dea un răspuns, Isus a zis: 
„Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea” (versetul 7).  Ştim prea 
bine deznodământul: s-au risipit cu toţi şi Isus a rămas numai cu femeia, căreia i-a spus: 
„Nici Eu nu te osândesc.  Du-te şi să nu mai păcătuieşti” (versetele 8-11; citat este versetul 
11).   
 

 Revenim la interogarea de la templu, când Isus a fost întrebat cu ce putere face acele lucruri 
şi cine I-a dat puterea aceea.  El a zis: „Am să vă pun şi Eu o întrebare.  Spuneţi-Mi: botezul 
lui Ioan venea din cer sau de la oameni?”  (Luca 20,3.4).  Lui Satana, care îi trimisese acolo şi 
în puterea căruia ei făceau ce făceau, cât era şi este el de viclean, nu i-a trecut prin minte 
să-i inspire a zice: „Ce întrebare?  Noi întrebăm, dă-ne un răspuns!”   
 

 „Ducându-se la templu, unde El îi învăţa pe oameni, ei s-au apucat să-L întrebe: ‚Cu ce 
putere faci Tu aceste lucruri?  Sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?’  Ei se aşteptau ca El să 
pretindă  că autoritatea Sa este de la Dumnezeu.  O astfel de pretenţie ei intenţionau să o 
respingă.  Însă Isus i-a întâmpinat cu o întrebare care în aparenţă ţinea de alt subiect şi a 
condiţionat răspunsul Său către ei de răspunsul lor la această întrebare.  ‚Botezul lui Ioan’, a 
zis El, ‚de unde era?  Din cer sau de la oameni?’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 593) 
  

 Întrebătorii ostili s-au consfătuit între ei, cântărind consecinţele unui răspuns sau ale altuia: 
„Dacă răspundem: ‚din cer’, va zice: ‚atunci de ce nu l-aţi crezut?’  Şi, dacă răspundem: ‚de la 
oameni’, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredinţat că Ioan era un prooroc” 
(Luca 20,5.6).  Iată cum redă Matei dezbaterea aceasta: „Dacă vom răspunde: ‚din cer’, ne 
va spune: ‚atunci de ce nu l-aţi crezut?’  Şi, dacă vom răspunde: ‚de la oameni’, ne temem 
de norod, pentru că toţi îl socotesc pe Ioan drept prooroc” (Mat 21,25.26).  Şi Marcu: „Dacă 



răspundem: ‚din cer’, va zice: ‚dar de ce nu l-aţi crezut?’  Şi, dacă vom răspunde: ‚de la 
oameni . . .’, se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în adevăr un prooroc” 
(Marcu 11,31.32). 

 

 „Preoţii au văzut că erau într-o dilemă din care niciun sofism nu-i putea scoate.  Dacă ziceau 
că botezul lui Ioan era din cer, inconsecvenţa lor avea să fie clară.  Hristos ar zice: ‚Atunci de 
ce nu l-aţi crezut?’  Ioan mărturisise despre Hristos: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii’ (Ioan 1,29).  Dacă preoţii credeau mărturia lui Ioan, cum puteau ei să nege 
mesianitatea lui Hristos?  Dacă ei declarau adevărata lor credinţă, că lucrarea lui Ioan era de 
la oameni, se alegeau cu o furtună de indignare, pentru că oamenii credeau că Ioan a fost 
un profet.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 593-594) 

  

 Cum au ieşit iscoditorii din încurcătură?  Prin laşitate, adică au dat un răspuns care nu era 
deloc un răspuns.  „Cu interes intens, mulţimea aştepta hotărârea.  Ei ştiau că preoţii 
mărturisiseră că primesc lucrarea lui Ioan şi se aşteptau ca aceştia să recunoască fără dubiu 
că el a fost trimis de Dumnezeu.  Însă, după ce s-au consfătuit în secret, preoţii s-au hotărât 
să nu se complice.  Prefăcându-se ignoranţi, ei au zis: ‚Nu ştim.’  ‚Nici Eu n-am să vă spun’, a 
zis Hristos, ‚cu ce putere fac aceste lucruri.’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 594)    

 

 Iată cum redau cele trei evanghelii sinoptice, unde faptul acesta este raportat, răspunsul 
conducătorilor:                                                                                                                                               

 
- „Atunci I-au răspuns lui Isus: ‚Nu ştim!’”  (Mat 21,27)                                                                              
- „Atunci I-au răspuns lui Isus: ‚Nu ştim!’”  (Marcu 11,33)                                                                                                                                                                        
- „Atunci au răspuns că nu ştiu de unde venea botezul lui Ioan” (Luca 20,7).   
 

 Era o minciună; puteau să spună că nu venea din cer, cum, se pare, era convingerea lor.  Sau 
că venea din cer, cum, poate, totuşi, unii din ei înclinau să creadă.  Sau să fi declarat că 
venea de la oameni.  Un răspuns clar, obiectiv.  Pretinsa lor neştiinţă era o farsă; a fost 
răspunsul fricii, al fricii că se vor demasca în faţa lui Isus că au respins botezul lui Ioan, 
indiferent de unde venea, şi al fricii că exprimarea necredinţei faţă de chemarea divină a lui 
Ioan va avea ca rezultat uciderea lor cu pietre de către norod.   
 

 Hristos le-a spus conducătorilor religioşi: „Adevărat vă spun că vameşii şi desfrânatele merg 
înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.  Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea 
neprihănirii, şi nu l-aţi crezut.  Dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut şi, măcar că aţi văzut 
lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi” (Mat 21,31.32).   
 

 Replica finală a Mântuitorului, când ei au refuzat să se exprime în mod sincer şi cinstit în 
legătură cu misiunea lui Ioan, a fost următoarea, identică în cele trei evanghelii sinoptice:                                                                                                                                                                     

 



- „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri” (Mat 21,27).                                                                                                                                                        
- „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri” (Marcu 11,33).                                                
- „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri” (Luca 20,8). 
 

 „Cărturarii, preoţii şi conducătorii au fost toţi aduşi la tăcere.  Zăpăciţi şi dezamăgiţi, stăteau 
acolo încruntaţi, neîndrăznind să-I mai pună alte întrebări lui Hristos.  Prin laşitatea şi 
nehotărârea lor pierduseră, într-o mare măsură, respectul poporului, care acum asista 
amuzat, văzându-i înfrânţi pe oamenii aceştia îngâmfaţi, plini de sine.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 594)     
 

 Metoda cu care Hristos i-a întâmpinat pe adversari a fost uimitoare; aceştia au plecat 
ruşinaţi, aduşi la tăcere, fără a-şi fi realizat scopul de a-L intimida pe Isus sau chiar de a-L 
aresta.  Se pare că, aşa cum a fost cazul cu femeia prinsă în adulter, cu discuţia despre bir şi 
cu întrebarea saducheilor în legătură cu învierea, rezultatul a fost acelaşi: „Miraţi de 
răspunsul Lui, au tăcut” (Luca 20,26).  La un moment dat, aflăm că „nimeni nu I-a putut 
răspunde un cuvânt.  Şi, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări” (Mat 
22,46).   
 

 Au fost ridicate două întrebări şi la niciuna nu s-a dat răspuns:                                                                       
 

(01) Întrebarea conducătorilor cu privire la dreptul sau autoritatea lui Isus de a face lucrurile 
pe care le făcea; Hristos nu le-a răspuns la întrebare, pentru că era pusă cu răutate şi 
urmărea să zădărnicească lucrarea Lui.                                                                                                                                                                   
 
(02) Întrebarea lui Isus cu privire la botezul lui Ioan, dacă venea din cer sau de la oameni; cei 
întrebaţi au refuzat să răspundă la ea, iar scuza că nu ştiau era laşă şi falsă.  Isus nu a 
considerat necesar să dea El răspunsul acela atunci. 
 

 Am putea noi să răspundem la aceste două întrebări?  Să încercăm, şi anume începând cu 
cea de a doua: de unde venea botezul lui Ioan, din cer sau de la oameni?  Ioan însuşi a 
răspuns astfel: „L-am văzut pe 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’” (Ioan 
1,32.33).  Aici sunt menţionate toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii:                                                
 
- Cel ce l-a trimis pe Ioan să boteze cu apă, să zicem X, ca în algebră;                                                                                                   
- Isus Hristos, pe care Ioan nu-L cunoscuse până atunci şi asupra căruia a venit Duhul Sfânt 
în chipul unui porumbel;                                                                                                                                
- Duhul Sfânt, care Se pogorâse din cer asupra lui Isus şi rămăsese cu El. 
 

 Prin eliminare, putem afla necunoscuta şi anume, cine l-a trimis pe Ioan să boteze.  Nu a 
fost Isus Hristos, pentru că El urma să fie botezat; nu Isus l-a trimis să facă lucrarea aceea.  
Nu l-a trimis nici Duhul Sfânt, deşi era implicat, dar nu la El se referea Ioan.  Rămâne 
Dumnezeu-Tatăl.  Acum putem reface ecuaţia: Dumnezeu-Tatăl l-a trimis pe Ioan să-i boteze 



pe oameni cu apă şi să facă lucrul acesta şi în legătură cu Isus.  Dumnezeu-Tatăl a declarat 
cu glas tare că Isus este Fiul Său (vezi Matei 3,16) şi L-a trimis pe Duhul Sfânt să-L ungă, 
coborându-Se asupra Mântuitorului ca un porumbel.   
   

 Chemarea lui Ioan Botezătorul la slujire, la misiunea de a pregăti calea pentru venirea lui 
Mesia, a fost lansată înainte de a fi conceput în trupul mamei sale Elisabeta.  Aşa i-a spus 
îngerul Gabriel preotului Zaharia, tatăl lui Ioan, când era încă în templu, înainte de a se 
întoarce acasă: „Nu te teme Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată.  Nevastă-ta 
Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.  El va fi pentru tine o pricină de 
bucurie şi veselie şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.  Căci va fi mare înaintea Domnului.  
Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele 
maicii sale.  El îi va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor” (Luca 1,13-
16). 
 

 Sigur că venea din cer botezul lui Ioan.  Fusese profetizat prin Maleahi: „Iată, voi trimite pe 
solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea” (Mal 3,1).  Vorbind despre Ioan, Mântuitorul a 
întrebat noroadele: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie?  O trestie clătinată de vânt?  Dacă nu, 
atunci ce aţi ieşit să vedeţi?  Un om îmbrăcat în haine moi?  Iată că cei ce poartă haine moi 
sunt în casele împăraţilor.  Atunci, ce aţi ieşit să vedeţi?  Un prooroc?  Da, vă spun, şi mai 
mult decât un prooroc; căci el este acela despre care s-a scris: ‚Iată, trimit înaintea feţei Tale 
pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta’” (Mat 11,7-10).  Observăm că Isus a 
aplicat la Ioan profeţia din Maleahi 3,1.   
 

 Şi cum a pregătit Ioan calea pentru venirea lui Mesia?  Iată ce zice Pavel în Fapte 19,4: „Ioan 
a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică 
în Isus.”  Chiar aşa au stat lucrurile; Ioan a făcut următoarele declaraţii: „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).  În poziţia sa de înainte-mergător al lui Mesia, Ioan a luat poziţia de extremă umilinţă, 
când a zis despre Hristos: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3,30).  Nu e 
de mirare că Isus a zis despre el: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a 
sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Mat 11,11).   
 

 Misiunea lui Ioan, cu toată opoziţia conducătorilor religioşi, cu toate greutăţile care i s-au 
făcut, fiind în cele din urmă arestat şi decapitat, nu a fost lipsită de succes.  Isus a declarat 
astfel în acest sens: „Şi tot norodul care l-a auzit şi chiar vameşii I-au dat dreptate lui 
Dumnezeu, primind botezul lui Ioan, dar fariseii şi învăţătorii legii au zădărnicit planul lui 
Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui” (Luca 7,29.30). 
 

 Să încercăm acum să răspundem la întrebarea răutăcioasă a preoţilor celor mai de seamă, a 
cărturarilor şi a bătrânilor, întrebare la care, din motivele bine întemeiate arătate mai sus, 
Hristos a refuzat să răspundă: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ţi-a 
dat puterea aceasta?”  (Luca 20,2).  El nu a răspuns nu pentru că nu putea răspunde la ea, 



nici pentru că nu există un răspuns care s-ar putea da.  Deci, de unde avea Isus autoritatea 
cu care lucra?    

 

 Din nou apelăm la cuvintele îngerului Gabriel, care a vizitat-o pe fecioara Maria cu vestea 
cea bună a naşterii prin ea a lui Mesia: „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).  Cel Preaînalt L-a învestit pe Fiul Său, născut prin fecioara 
Maria, cu autoritatea de a răscumpăra omenirea.   

 

 Chiar textul de aur al Sfintei Scripturi răspunde la întrebarea pe care ne-o punem: „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).  Suntem preveniți în continuare față de o 
înțelegere greșită: „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin El” (versetul 17).  Isus a fost trimis pe pământ de Dumnezeu-
Tatăl; întruparea a fost împlinirea planului divin de a oferi lumii un Salvator din păcat şi din 
moarte.  De acolo, de sus, de la Tatăl Său, avea Isus autoritatea de a lucra în această lume.  
El a zis: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Ioan 9,4).   

 

 În casa sutaşului Corneliu, Simon Petru a propovăduit evanghelia mântuitoare, declarând, 
printre altele: „Ştiţi vorba făcută prin toată Iudea, începând din Galilea, în urma botezului 
propovăduit de Ioan, 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 10,37.38).  Dumnezeu (Tatăl, bineînţeles) L-a uns 
pe Isus, Fiul Său, cu Duhul Sfânt şi cu putere şi era cu El.  De unde avea Hristos puterea să 
facă acele lucruri?  Din aceeaşi sursă de unde venea şi botezul lui Ioan – din cer, de la Cel 
Preaînalt. 

 

 Satana nu s-a bucurat niciodată de lucrările făcute de Mântuitorul prin puterea venită de 
sus.  El a încercat o dublă strategie:                                                                                                                             

 
(01) Atunci, să nege originea divină a acelei puteri, dezorientându-i pe oameni.  Prin gura 
adversarilor Mântuitorului, el a lansat ideea că Isus lucrează cu ajutorul forţelor 
întunericului: „Când au auzit fariseii lucrul acesta (că noroadele întrebau dacă nu cumva El 
este Fiul lui David, vezi versetul precedent), au zis: ‚Omul acesta nu scoate demonii decât cu 
Beelzebul, domnul demonilor!’”  (Mat 12,24)                                                                                                                                
 
(02) În altă împrejurare, să-i facă pe oameni să creadă că propria sa putere satanică este de 
origine divină: „În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el 
vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei.  Toţi, de la mic pînă la mare, îl ascultau cu 
luare aminte şi ziceau: ‚Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte ‚mare’.’  Îl 
ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui” (Fapte 8,9-11).  
Lucrurile s-au lămurit în curând, când adevărata putere de sus, manifestată prin Isus Hristos, 



a fost cunoscută de samariteni: „Dar, când l-au crezut pe Filip, care propovăduia evanghelia 
împărăţiei lui Dumnezeu şi a numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi 
femei” (versetul 12).        

 

 Înainte de înălţarea Sa la cer, Hristos a declarat în faţa ucenicilor: „Toată puterea Mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ” (Mat 28,18).  Putere pe care o avea din vecie, manifestată aici pe 
pământ prin continuă legătură cu Tatăl Său, reluată în formă directă prin revenire în slavă – 
cine erau păcătoşii ca să pună la îndoială sau să discrediteze puterea Sa?    

 

 În primul rând, Isus avea putere în cuvânt.  Luca ne spune că „Isus, plin de puterea Duhului, 
S-a întors în Galilea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul de primprejur.  El îi învăţa pe oameni în 
sinagogile lor şi era slăvit de toţi” (Luca 4,14.15).  Iată ce se raportează la încheierea Predicii 
de pe Munte: „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).  De puterea cuvântului Său auziseră şi străinii; astfel, un sutaş roman a zis: 
„Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, şi robul 
meu va fi tămăduit” (Mat 8,8). 

 

 Însuşi Nicodim, unul din membrii Sinedriului, a declarat ceea ce nu era doar convingerea sa: 
„Învăţătorule, ştim (observaţi pluralul!) că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci 
nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el” (Ioan 3,2). 
Cu alte cuvinte: Te-a trimis Dumnezeu, Dumnezeu este cu Tine, de aceea ai această mare 
putere de a face semne pe care nimeni altul nu le poate face.   

 

 Puterea lui Isus era nelimitată, pentru că era puterea Făcătorului tuturor lucrurilor.  
Oamenii au fost uimiţi când Hristos a dovedit că are putere absolută asupra naturii: „El S-a 
sculat, a certat vântul şi a zis mării: ‚Taci!  Fără gură!’  Vântul a stat şi s-a făcut o linişte 
mare. . . .  I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: ‚Cine este Acesta de Îl ascultă chiar 
şi vântul şi marea?’”  (Marcu 4,39.41) 

 

 De asemenea, El avea putere asupra bolilor de orice fel şi asupra demonilor: „I s-a dus 
vestea în toată Siria; şi îi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de diferite boli şi chinuri, pe cei 
demonizaţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca” (Mat 4,24).  „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) 

 

 Puterea lui Isus includea iertarea păcatelor: „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe 
pământ să ierte păcatele, ‚ţie îţi poruncesc’, 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)  
 



 Nici moartea nu rezista în faţa puterii Sale nemărginite.  La mormântul lui Lazăr, El a strigat: 
„Lazăre, vino afară!”  (Ioan 11,43).  Rezultatul i-a uimit pe toţi: „Şi mortul a ieşit cu mâinile şi 
picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar.  Isus le-a zis:  
‚Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.’  Mulţi din iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce a 
făcut Isus, au crezut în El” (versetele 44 şi 45).  Isus declarase către Marta: „Eu sunt învierea 
şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (versetul 25).  Iar apostolul Pavel 
a scris astfel: „. . . harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, dar care a fost 
descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a 
adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin evanghelie” (2 Tim 1,9.10).   

 

 Aşa Se ruga Mântuitorul: „Tată, a sosit ceasul!  Proslăveşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te 
proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică 
tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu” (Ioan 17,1.2).  Isus avea şi are puterea de a da viaţa 
veşnică.   

 

 Mai mult, El are puterea de a-i judeca pe oameni; când a venit ca Miel de jertfă, El nu a 
folosit această putere (vezi Ioan 3,17), dar va face uz de ea la sfârşit: „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).  Această putere sau autoritate a lui Isus de a 
judeca a fost amintită de apostolul Petru astfel: „Isus ne-a poruncit să propovăduim 
norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor 
morţi” (Fapte 10,42).   
 

 Hristos nu era egoist; El nu a ţinut numai pentru Sine puterea aceea, deşi o aplica pentru 
vindecarea şi mântuirea oamenilor: „Apoi, Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi 
le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice 
fel de neputinţă” (Mat 10,1).  Celor şaptezeci de ucenici, El le-a zis: „Iată că v-am dat putere 
să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va 
putea vătăma” (Luca 10,19).  Adică autoritate deplină.   

 

 Ce mare mângâiere să ştim că puterea Mântuitorului ne salvează din păcat şi ne schimbă 
după chipul Său ca să fim în veci cu El, cu Acela care are „toată puterea în cer şi pe pământ”!  
Ce încurajare solidă că putem să umblăm zilnic cu Domnul nostru Isus Hristos, acest 
puternic Conducător de oşti!  Atunci, cine ne va mai putea vătăma?  A Lui să fie slava şi 
domnia şi cinstea în vecii vecilor!  Amin!       

* * * * 

Cântarea de deschidere, 630: „Aşteptăm cu dor momentul”    

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

 

           



„TU NU EŞTI DEPARTE . . .”  

 Este interesant de observat cum unii oameni I-au pus Domnului nostru Isus Hristos întrebări 
cu privire la lege.  El era cel mai autorizat să fie întrebat, pentru că era Dătătorul şi 
Judecătorul legii (vezi Iacov 4,12).  În timp ce unii o făceau cu intenţii rele, ca să-I întindă o 
cursă, alţii o făceau cu sinceritate.  Vom examina un caz pe care un evanghelist îl prezintă în 
mod pozitiv.  Pasajul respectiv se găseşte în Marcu 12,28-34:                                                                                                             
 
- Versetul 28: „Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus le răspunsese 
bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: ‚Care este cea dintâi dintre toate poruncile?’”                      
 
- Versetele 29-30: „Isus i-a răspuns: ‚Cea dintâi este aceasta: ‚Ascultă, Israele!  Domnul, 
Dumnezeul nostru, este un singur Domn’; şi ‚Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta’; iată porunca 
dintâi.’”                                                                                                                                                                          
 
- Versetul 31: „Iar a doua este următoarea: ‚Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’  
Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”                                                                                                        
 
- Versetele 32-33: „Cărturarul I-a zis: ‚Bine, Învăţătorule.  Adevărat ai zis că Dumnezeu este 
unul singur, că nu este altul afară de El şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot 
sufletul şi cu toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate 
arderile de tot şi decât toate jertfele.’”                                                                                                            
 
- Versetul 34: „Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: ‚Tu nu eşti departe de 
împărăţia lui Dumnezeu.’  Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.” 
 

 Un „cărturar” L-a întrebat pe Isus.  Cine erau cărturarii?  Termenul este traducerea 
ebraicului çâphar, care înseamnă, printre altele, „scriitor”, şi al grecescului grammateus, de 
asemenea „scriitor”, „secretar”.  Mai exact şi spus mai pe larg, un cărturar era:                                                                                                                                                                                                                               
 
- „un secretar profesional care stătea pe stradă şi, pe bază de dictare, scria scrisori, 
documente legale etc., pentru plată”;                                                                                                                                             
 
- „un funcţionar guvernamental care avea atribuţii de secretar sau era ministru de stat care 
făcea înregistrări”;                                                                                                                                       
 
- „un om care copia legea şi alte cărţi din Scripturi (Ier 8,8), dar mai exact un om care era 
versat în munca de învăţător şi interpret al Bibliei”.  (Aceste definiţii se găsesc în Seventh-
day Adventist Bible Dictionary/Dicţionarul biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 965)   
 

 „Cărturarul, ales ca să aducă la îndeplinire această uneltire finală a fariseilor, de a-L prinde 
pe Isus în cursă, era, se pare, sincer în inima lui.  A fost destul de corect pentru a recunoaşte 



că Isus ‚le răspunsese bine’.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 647) 
 

 Să ne fixăm părţile principale ale pasajului biblic citat la început:                                                                                                                              
  

- Cărturarul I-a pus lui Isus o întrebare: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”                         
 
- Isus i-a dat un răspuns dublu: nu numai care este cea dintâi poruncă – iubirea faţă de 
Dumnezeu, care trebuie să fie totală, adică din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul 
şi din toată puterea, ci şi care este a doua, unde iudeii şchiopătau cel mai mult – iubirea faţă 
de aproapele, aceasta „ca pe sine”.                                                                                                                      
 
- Cărturarul a fost de acord cu răspunsul/comentariu al Mântuitorului.                                                      
 
- Următorul răspuns/comentariu al lui Isus a fost că acel cărturar nu era departe de 
împărăţia lui Dumnezeu.   
 

 Observăm o apreciere reciprocă, aşa cum poate nu mai este cazul nicăieri în cele patru 
evanghelii:                                                                                                                                                               
 
- cărturarul a apreciat răspunsul dat de Domnul Isus Hristos la întrebarea sa;                                                                      
- Mântuitorul S-a pronunţat în mod pozitiv în legătură cu ultimele cuvinte ale cărturarului.   
 

 Am constatat, prin citirea repetată, de zeci de ori, a celor patru evanghelii, că Hristos rareori 
lăuda pe cineva, în mod direct sau indirect; El mai degrabă îi corecta pe cei care I se 
adresau.  Iată câteva din aceste corectări:                                                                                                                                                                                                         
 
- „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi?  Tot n-aveţi credinţă?”  (Marcu 4,40).  Călătoreau pe 
Marea Galileii, se dezlănţuise o furtună puternică, ucenicii fuseseră disperaţi şi apelaseră la 
Isus, iar El potolise furtuna prin cuvânt.  Apoi a mustrat teama şi necredinţa lor.                                                                                   
 
- „Şi voi tot fără pricepere sunteţi?”  (Mat 15,16).  Era vorba despre datina bătrânilor, 
nerespectarea căreia nu duce la întinare.  Ucenicii nu erau clari în legătură cu cuvintele 
rostite atunci de Învăţătorul lor.                                                                                                                                                                                           
 
- „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!”  (Luca 9,55).  Iacov şi Ioan Îl întrebaseră pe Isus dacă 
ar fi cazul să ceară să cadă foc din cer peste locuitorii unui sat al samaritenilor, care 
refuzaseră să-L găzduiască.  Aşa a răspuns Isus la întrebarea lor ciudată, adăugând: „Căci Fiul 
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (versetul 56).                                                                                                                                                          
 
- „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus 
proorocii!”  (Luca 24,25).  Isus cel înviat li S-a alăturat celor doi ucenici care mergeau către 
Emaus şi i-a întrebat despre ce vorbeau între ei (versetele 13-24); după ce i-a lăsat să-şi 
verse focul disperării pentru că nădejdile lor se risipiseră prin răstignirea şi moartea Aceluia 



despre care crezuseră că „va izbăvi pe Israel” (versetul 21), i-a mustrat prin cuvintele arătate 
în versetul 25.                                                                                                                                                           
 
- „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine!  Căci gândurile tale nu 
sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” (Mat 16,23).  Aşa a zis 
Mântuitorul către Petru, când acesta încerca să-L convingă să nu meargă la cruce.  Într-un 
fel, gândurile lui Petru, care nu erau gânduri ale lui Dumnezeu, ci ale oamenilor, erau nutrite 
şi de Cleopa şi tovarăşul lui de drum către Emaus – era vorba de o nădejde care contrazicea 
planul de mântuire a păcătoşilor.   
 
- „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!  Pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia 
cerurilor; nici voi nu intraţi în ea şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre” (Mat 23,13).   
 

 Iată acum unele aprecieri rostite de Domnul Isus Hristos:                                                                                                                                                        
 
- „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât 
Ioan Botezătorul” (Mat 11,11).                                                                                                                           
 
- „Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: ‚Iată cu adevărat un israelit, în 
care nu este vicleşug’” (Ioan 1,47).                                                                                                                    
 
- „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).  Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul Hristos către Simon Petru, după ce acesta 
spusese: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”  (Versetul 16)                                                      
 
- „Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10,42).  Aşa a zis Hristos către 
Marta, care era foarte ocupată cu treburi gospodăreşti, când Isus era în vizită la ele, în 
contrast cu Maria, care „s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui” 
(versetul 39).                                                                                                                                                           
 
- „Dar Isus le-a zis: ‚Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare?  Ea a făcut un lucru frumos faţă 
de Mine. . . .  Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.  
Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită evanghelia aceasta, în toată lumea, se va 
istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei’” (Marcu 14,6.8.9).  Era vorba despre 
Maria Magdalena, când turnase mirul pe capul lui Isus; ucenicilor le fusese necaz, 
considerând că era o risipă, dar Isus a venit în apărarea femeii (vezi versetele 3-5).                                                   
 
- „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în 
vistierie, căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce 
avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască” (Marcu 12,43.44).  Mântuitorul a zis aşa în timp 
ce „şedea jos în faţa vistieriei templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie.  
Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.  A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, 
care fac un gologan” (versetele 41 şi 42).                                                                                                                                                                     



 
- „Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.  De aceea, vă 
pregătesc împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la 
masa Mea, în împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să le judecaţi pe cele 
douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Luca 22,28-30).  Aşa S-a exprimat Hristos către ucenicii 
Săi în seara cinei, înainte de a fi arestat şi răstignit.   
 
- „Atunci, Isus i-a zis: ‚O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se cum voieşti’” (Mat 15,28).  
Era vorba de femeia cananeancă, a cărei fiică era stăpânită de un duh necurat.                                      
 
- „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare” (Mat 8,10).  Aceste 
cuvinte au fost rostite de Isus către cei care-L însoţeau în drum către casa unui sutaş, care-L 
rugase să-l vindece pe robul său; acesta, la un moment dat, zisese: „Doamne, nu sunt 
vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit.  
Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi şi zic unuia: ‚du-te!’,  şi se duce; altuia: 
‚vino!’, şi vine; şi robului meu: ‚fă cutare lucru!’, şi-l face” (versetele 8 şi 9).                                                                                                                                             
 

 Ne întoarcem la cărturarul care conversa cu Domnul Isus Hristos.  Mântuitorul a zis către el: 
„Tu nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 12,34).  Ce însemnau aceste 
cuvinte?  Erau ele o laudă, o ironie, sau o avertizare?  Nu ironie, dar poate laudă combinată 
cu avertizare: nu eşti departe, dar fii atent, eşti încă afară, nu eşti în ea.   
 

 Să încercăm alte expresii:                                                                                                                                  
 

- persoana aceasta este aproape prietenoasă;                                                                                                                     
- individul acela este aproape sincer etc.                                                                                                         
 
L-aţi angaja în serviciu pe cineva, despre care aţi şti că este aproape cinstit?  Aproape 
prietenos înseamnă neprietenos, aproape sincer – nesincer.  Dacă zicem despre cineva că 
aproape a supravieţuit, înseamnă că a murit.  Acum, mai la subiect, aproape mântuit 
înseamnă, de fapt, pierdut.  Nimeni nu va ajunge în cer dacă este aproape mântuit.   
 

 Nu ştiu ce poate fi mai mişcător şi mai cutremurător în acest context decât versurile imnului 
redat în continuare:                                                                                                                                                            

 
„Salvat aproape, de ce-ntârzii?                                                                                                                   
Te-aşteaptă Domnul, de ce nu vii?                                                                                                                                                       
Un glas încearcă-acum                                                                                                                                                 
să te oprească-n drum;                                                                                                                                        
E-n joc viaţa ta:                                                                                                                                                               
nu-l asculta!                                                                                                                                                       

 
Salvat aproape din calea rea,                                                                                                                   
salvat aproape, nu amâna!                                                                                                                               



Te cheamă-al tău Isus,                                                                                                                                  
îngeri te-aşteaptă sus;                                                                                                                                        
Să nu rămâi plângând                                                                                                                                     
pe-acest pământ.                                                                                                                                            

 
Salvat aproape, timpu-i trecut,                                                                                                                                         
salvat aproape, cerul pierdut!                                                                                                              
Aproape nu-i de-ajuns,                                                                                                                                      
lasă-te-ntreg pătruns!                                                                                                                                 
Salvat de vrei să fii,                                                                                                                                          
nu zăbovi!”  (Cântarea numărul 473 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  
 

 Lucram cândva în administraţia Conferinţei Sibiu, care funcţiona în oraşul cu acelaşi nume.  
Lucram la birou, dar uneori călătoream.  Am făcut odată o călătorie de la Sibiu la Arad, pe o 
distanţă de 275 de kilometri.  Ca de obicei, plecam vinerea şi mă întorceam duminica.  A 
trecut Sabatul, pe care l-am petrecut într-o anumită comunitate, duminică am făcut vizite la 
credincioşi, iar duminică seara mă aflam în gara oraşului Arad, pregătindu-mă să fac 
călătoria de întoarcere la Sibiu. 
 

 În curând, urma să treacă pe acolo un tren accelerat, cu care aş fi ajuns la Sibiu pe la miezul 
nopţii; nu tocmai comod, dar eram tânăr şi până dimineaţa era destul timp de odihnă, 
înainte de a mă duce la birou, luni dimineaţa, la ora 8.  Dacă pierdeam acel accelerat, aveam 
un personal, care însă ar fi ajuns abia dimineaţa la Sibiu.  M-am căutat de bani ca să cumpăr 
bilet la trenul accelerat, dar am constatat că nu aveam destui: îmi lipsea un leu.  Pentru 
personal, banii îmi ajungeau, dar nu doream să petrec toată noaptea în tren.  Îmi mai 
trebuia un leu.  De unde să-l iau? 

 

 Când eşti în astfel de situaţii, ce nu încerci!  Mi-am controlat cu toată cruzimea buzunarele şi 
geanta – nimic mai mult.  M-am uitat pe jos să văd, nu e vreun leu pe undeva pierdut?  Nu 
am găsit.  Atunci mi-a venit o idee salvatoare: gara Arad este o gară mare, cu multe 
ramificaţii, vin trenuri din multe direcţii.  M-am gândit ca, atunci când soseşte un tren, să 
mă ofer a căra până la tramvai geamantanul unui pasager în vârstă şi nu voi cere decât un 
leu pentru acel serviciu.  Chiar a sosit atunci un tren, dar, spre dezamăgirea mea, era 
aproape gol; puţinii călători care au coborât nu erau bătrâni şi nu aveau nevoie de ajutor la 
căratul bagajelor! 

 

 Ce am făcut?  M-am dus la casierie şi mi-am cumpărat bilet pentru trenul personal, cu care 
am ajuns la Sibiu dimineaţa, destul de obosit; m-am dus, totuşi, la birou, aşa obosit cum 
eram.  Nu am putut călători cu trenul accelerat, care a sosit şi s-a dus, înainte de trenul 
personal, pentru că nu aveam destui bani pentru supliment şi tichet de loc rezervat.  Nu 
aveam destui bani: îmi lipsea un leu!  Un singur leu, cu care nu puteam cumpăra o pâine! 
 

 Nu departe de împărăţia lui Dumnezeu, dar nu în ea!  Cât trebuie să lipsească pentru a fi 
cineva pierdut?  Gândiţi-vă la corabia construită de Noe, cei pierduţi erau afară când uşa s-a 



închis şi, după şapte zile, a început potopul.  Cei pierduţi erau despărţiţi de cei salvaţi prin 
grosimea uşii corabiei.  La fel, cele 5 fecioare rămase afară după ce mirele a sosit şi s-a 
încuiat uşa.  S-au întors, dar erau afară, doar grosimea unei uşi le despărţea de bucuria 
nunţii şi a prezenţei mirelui pe care îl aşteptaseră.  Nu departe de împărăţia lui Dumnezeu 
înseamnă, ca în Apocalipsa 3,15.16, căldicel, în primejdia de a fi vărsat din gura lui Isus. 
 

 Când i-a trimis pe ucenicii Săi în lucrare misionară, Mântuitorul a ştiut că vor fi atât succese 
cât şi eşecuri.  Ucenicii aveau o solie precisă: „Şi, pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: ‚Împărăţia 
cerurilor este aproape!’”  (Mat 10,7).  Această strigare era totuna cu salutul rostit asupra 
unei case: „Pacea să fie peste casa aceasta!”  (Luca 10,5).  Acceptarea avea urmări fericite: 
„Şi, dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el; altminteri, ea se va 
întoarce la voi” (versetul 6).  Pacea divină nu poate fi impusă, ci doar oferită, oamenii 
îmbiaţi să o primească.  Dacă o resping, nu vor avea parte de ea. 

 

 Dar ce înseamnă că „ea (pacea) se va întoarce la voi”?  Nefiind o substanţă materială, ea nu 
poate circula, nu se poate duce şi întoarce; înţelesul este că neprimitorii pierd ocazia, dar 
slujitorii lui Dumnezeu sunt nevinovaţi, ei vor avea conştiinţa împăcată că şi-au făcut 
datoria; vor avea pace, pe care ceilalţi nu o au. 

  

 Aceasta este latura pozitivă, din punct de vedere al misionarilor, a soliei de pace.  Dar există 
şi o latură negativă care însoţeşte neprimirea ei.  Iată cum a zis Hristos: „Dar, în oricare 
cetate veţi intra şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi: ‚Scuturăm împotriva 
voastră chiar şi praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi, să ştiţi 
că împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi’” (Luca 10,10,11).  Ce însemna această frază: 
„Să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi”?  Însemna: voi respingeţi împărăţia 
lui Dumnezeu, care a venit la uşa voastră; sunteţi aproape de ea şi nu-i ziceţi „bun venit!” 
Aveţi această ocazie, pe care o pierdeţi!  Odată cu venirea noastră aici, ca soli ai lui 
Dumnezeu, împărăţia Sa a venit la voi, dar voi, regretabil, nu vreţi să o acceptaţi!   
 

 De fapt, nu întotdeauna şi nu din toate punctele de vedere este rău să fii aproape de 
împărăţia lui Dumnezeu; în termenii Mântuitorului, chiar împărăţia s-a apropiat.  El a zis:  
„S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape.  Pocăiţi-vă şi credeţi în 
evanghelie” (Marcu 1,15).  Şi apostolii au anunţat această apropiere: „Şi aceasta, cu atât mai 
mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm; este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci 
acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.  Noaptea aproape a 
trecut, se apropie ziua.  Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu 
armele luminii” (Rom 13,11.12).  „‚Încă puţină, foarte puţină vreme’ şi ‚Cel ce vine va veni şi 
nu va zăbovi’” (Evr 10,37).  „Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea 
Domnului este aproape. . . .  Iată că Judecătorul este chiar la uşă” (Iac 5,8.9).   
 

 În discuţia cu ucenicii despre distrugerea Ierusalimului, Hristos S-a referit astfel la iminenţa 
arătării Sale în slavă: „De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte 
mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.  Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să 
ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Mat 24,32.33).     



 

 „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi”, aveau să zică ucenicii către cei refractari.  S-a 
apropiat: cât de mult?  Nu numai de prag, mult mai aproape: „Fariseii L-au întrebat pe Isus 
când va veni împărăţia lui Dumnezeu.  Drept răspuns, El le-a zis: ‚Împărăţia lui Dumnezeu nu 
vine în aşa fel ca să izbească privirile.  Nu se va zice: ‚uite-o aici!’  sau ‚uite-o acolo!’  Căci 
iată că împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru’” (Luca 17,20.21).  Împărăţia cerurilor, 
care în acest context este împărăţia harului, a lucrării mântuitoare a lui Hristos, apelează la 
inima omului, atât de aproape ajunge!  Mai aproape nu se poate.  Este ce zice Isus în 
Apocalipsa 3,20: „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.”   
 

 Împărăţia lui Dumnezeu îi caută pe oameni, aleargă după ei: „Eram gata să le răspund celor 
ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: ‚Iată-Mă!      
Iată-Mă!’, către un neam care nu chema numele Meu” (Isa 65,1).  Da, împărăţia lui 
Dumnezeu îi caută pe oameni, le stă la dispoziţie, dar şi ei trebuie să fie interesaţi de ea, şi 
ei trebuie să o caute, să alerge după ea, să renunţe la orice altceva ca să o dobândească.     
 

 „Călătorul întârziat, grăbindu-se să ajungă la poarta cetăţii până la apusul soarelui, nu se 
putea abate din drum pentru vreo atracţie.  Întreaga lui minte era concentrată asupra 
unicului scop de a intra pe poartă.  Aceeaşi intensitate de scop, a zis Isus, se cere în viaţa 
creştină.  Eu v-am expus slava de caracter, care este adevărata slavă a împărăţiei Mele.  
Aceasta nu vă oferă nicio făgăduinţă de stăpânire pământească; totuşi, ea este vrednică de 
dorinţa şi strădania voastră supremă.  Eu nu vă chem să vă luptaţi pentru supremaţia  
marelui imperiu al lumii, dar să nu deduceţi de aceea că nu există nicio bătălie de purtat sau 
biruinţe de repurtat.  Vă îndemn să vă siliţi, să vă luptaţi să intraţi în împărăţia Mea 
spirituală.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 141) 
 

 Hristos a spus multe parabole despre împărăţia lui Dumnezeu, asemănând-o cu o serie de 
elemente din natură sau din viaţa omenească: aluatul, sămânţa de muştar, năvodul, 
comoara ascunsă în ţarină, mărgăritarul de mare preţ.  Iată două din aceste texte:                             

 
- „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină.  Omul care o 
găseşte o ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea” (Mat 
13,44).                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
- „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.  Şi, 
când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără” 
(versetele 45 şi 46).   
 

 Împărăţia lui Dumnezeu este asemănată cu o comoară şi cu un mărgăritar, pentru că este 
preţioasă.  Extrem de preţioasă.  Planeta întreagă, cu toate bogăţiile ei, şi universul întreg 
nu se compară în valoare cu împărăţia lui Dumnezeu.  Pentru ea trebuie sacrificat totul, ea 
trebuie căutată cu toată seriozitatea, grija, interesul şi pasiunea. 



 

 Cu cât ne aflăm mai aproape de împărăţia lui Dumnezeu, cu atât creşte responsibilitatea 
noastră.  Aceasta înseamnă tratarea lucrurilor spirituale cu toată seriozitatea, pentru a nu 
pierde cununa, aşa cum a zis Isus către îngerul bisericii din Filadelfia: „Eu vin curând.  
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa” (Apoc 3,11).  Încă un pas şi suntem acolo – de 
ce să nu-l facem?  Mulţi se vor pierde aproape de linia de sosire, mai ales cei ce ignoră 
proximitatea clipei decisive.  Ca timp, servul cel rău nu e departe de împărăţia lui 
Dumnezeu, dar el îşi închipuie că mai e mult până acolo: „Dar, dacă este un rob rău, care 
zice în inima lui: ‚Stăpânul meu zăboveşte să vină!’, dacă va începe să-i bată pe tovarăşii lui 
de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el 
nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două şi soarta lui va fi soarta 
făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 24,48-51). 
 

 Răspunderea implicată de apropierea împărăţiei lui Dumnezeu nu se limitează la situaţia 
noastră personală, la relaţia noastră cu Dumnezeu.  Ea îi vizează şi pe cei din jurul nostru.  
Despre famenul etiopian, Spiritul Profetic zice: „Etiopianul reprezenta o clasă numeroasă a 
acelora care au nevoie să fie instruiţi de misionari asemenea lui Filip – oameni care vor 
asculta vocea lui Dumnezeu şi vor merge unde îi trimite El.  Există mulţi care citesc 
Scripturile şi nu pot înţelege adevărata lor însemnătate.  În întreaga lume, bărbaţi şi femei 
privesc cu dor către cer.  Rugăciuni şi lacrimi şi cereri se ridică din suflete care tânjesc după 
lumină, după har, după Duhul Sfânt.  Mulţi sunt în pragul împărăţiei, aşteptând doar să fie 
aduşi înăuntru.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 109) 
 

 „Există în lumea noastră mulţi care sunt mai aproape de împărăţia lui Dumnezeu de cum 
presupunem noi.  În această lume întunecată a păcatului, Domnul are multe giuvaiere 
preţioase, către care El îi va călăuzi pe solii Săi.  Există pretutindeni unii care vor lua 
atitudine pentru Hristos.  Mulţi vor preţui înţelepciunea lui Dumnezeu mai presus de orice 
avantaj pământesc şi vor deveni credincioşi purtători de lumină.  Constrânşi de iubirea lui 
Hristos, ei îi vor determina pe alţii să vină la El.”  (Ibid., paginile 140-141)  

 

 „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu!”  Fraţi şi surori, să nu ne mulţumim cu această 
situaţie, ci să ne rugăm cu dor şi credinţă: „Vie împărăţia Ta, Doamne!  Şi adu-Ţi aminte de 
mine când vei veni în împărăţia Ta!”  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 457: „Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia!”  

Cântarea de închidere, 459: „Pentru Domnitorul păcii” 

           

 

      



„MARE ESTE CREDINŢA TA!”  

 Este uimitor să aflăm că până şi Hristos a fost impresionat de credinţa unora, chiar dacă a 
fost întristat de necredinţa altora.  Ne vom ocupa acum în detalii de cazul unei femei a cărei 
fiică era stăpânită de un duh necurat.  Este redat în Matei 15,21-28 şi îl vom prelua aici în 
întregime:                                                                                                                                                               

 
- Versetul 21: „Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.”                     
 
- Versetul 22: „Şi iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea şi a început să 
strige către El: ‚Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!  Fiică-mea este muncită rău de un 
demon.’”                                                                                                                                                                 
 
- Versetul 23: „El nu i-a răspuns niciun cuvânt.  Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat 
stăruitor: ‚Dă-i drumul, căci strigă după noi.’”                                                                                                   
 
- Versetul 24: „Drept răspuns, El a zis: ‚Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui 
Israel.’”                                                                                                                                                                   
 
- Versetul 25: „Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: ‚Doamne, ajută-mi!’”                                            
 
- Versetul 26: „Drept răspuns, El i-a zis: ‚Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la 
căţei!’”                                                                                                                                                                      
 
- Versetul 27: „‚Da, Doamne’, a zis ea, ‚dar şi căţeii mănâncă fărămiturile care cad de la 
masa stăpânilor lor.’”                                                                                                                                            
 
- Versetul 28: „Atunci, Isus i-a zis: ‚O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se cum voieşti.’  
Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.”   
 

 Iată părţile componente ale acestui pasaj:                                                                                                        
 
- O mamă din părţile Tirului şi ale Sidonului avea o fiică stăpânită de un duh necurat, care o 
chinuia în mod teribil.                                                                                                                                           
 
- Ea a venit la Isus şi L-a rugat în mod stăruitor să aibă milă de ea, să o ajute.                                                  
 
- Un timp oarecare, Isus nu i-a dat niciun răspuns.  S-a comportat aşa cum s-ar fi comportat 
alţi iudei şi chiar ucenicii faţă de cei de alt neam.                                                                                        
 
- Pe ucenici i-au deranjat insistenţele femeii şi L-au rugat pe Domnul, în mod stăruitor, „să-i 
dea drumul”, ceea ce însemna, se pare, să-i spună să plece, s-o alunge.                                                                                                                                         
 



- Isus a rupt atunci tăcerea, spunând că El este trimis numai la oile pierdute ale casei lui 
Israel, iar femeii atrăgându-i atenţia că pâinea copiilor, care erau israeliţii, nu trebuie 
aruncată la căţei, aşa cum îi priveau, de obicei, evreii, pe cei din alte popoare.                                          
 
- Femeia nu s-a lăsat, ci a acceptat umilirea, aducând un argument plauzibil, că şi căţeii 
mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor.                                                                                 
 
- Femeia era mamă iubitoare şi era dispusă să audă orice, să facă orice pentru salvarea 
sănătăţii fiicei sale.                                                                                                                                                            
 
- Mântuitorul a fost copleşit şi iubirea Lui a intrat în acţiune.  Ar fi făcut lucrul acesta de la 
început, dar ucenicii aveau nevoie de o lecţie care să-i înveţe că Dumnezeu nu face 
părtinire.  Au înţeles ei lecţia?  Greu.  După ani de zile, Petru a avut nevoie de o vedenie şi 
de îndemnuri directe de la Duhul Sfânt, ca să se ducă în casa sutaşului roman Corneliu.  
Atunci a zis el, în sfârşit: „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).                                                  
  
- Isus a încheiat discuţia, asigurând-o pe femeie că se va face aşa cum doreşte ea, iar fiica ei 
a fost vindecată pe moment.                                                                                                                         
 
- Ceea ce străluceşte cel mai mult în acest pasaj este aprecierea de către Domnul Isus a 
credinţei acestei femei: „O, femeie, mare este credinţa ta!”  Astfel, nu trebuie să fii israelit şi 
nu trebuie să fii bărbat, pentru ca să ai credinţă şi încă o credinţă mare.  Orice fiinţă 
omenească poate avea o astfel de experienţă, dacă se lasă călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. 
 

 Am menţionat călăuzirea Duhului Sfânt.  Acolo se luptau două duhuri: Satana i-ar fi pus 
femeii orice piedici, pentru ca să continue calvarul prin care trecea fiica ei şi chiar ea ca 
mamă.  Dar Duhul Sfânt a fost mai puternic: El a condus-o la Hristos, Vindecătorul infailibil şi 
milostiv.   
 

 „Aceasta a fost cea de a patra ocazie raportată în evanghelii când Isus i-a servit pe ne-iudei.  
Prima a fost la Sihar, în Samaria (Ioan 4,5-42), a doua la Capernaum (Luca 7,1-10), iar a treia, 
în vecinătatea Gherghesei (Marcu 5,1-20).  Samaritenii erau, bineînţeles, în parte iudei şi, cu 
toate că lucrarea lui Isus pentru ei nu nu avea să fie privită în mod favorabil, ea nu avea să-i 
aducă aceeaşi condamnare pe care lucrarea pentru cei sută la sută păgâni ar fi adus-o.”  
(The Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 420)  

 

 „Oamenii din acest district erau de rasă canaanită veche.  Erau idolatri şi erau dispreţuiţi şi 
urâţi de iudei.  La această clasă aparţinea femeia care a venit acum la Isus.  Ea era o păgână 
şi, de aceea, era exclusă de la avantajele de care iudeii se bucurau zilnic.  Erau mulţi iudei 
care trăiau printre fenicieni şi veştile despre lucrarea lui Hristos penetraseră această 
regiune.  Unii oameni ascultaseră cuvintele Sale şi fuseseră martori ai lucrărilor Sale 
minunate.  Această femeie auzise despre profet, care, se raporta, vindeca tot felul de boli.  



Când a auzit de puterea Lui, nădejdea s-a înfiripat în inima ei.  Inspirată de iubirea de mamă, 
ea s-a hotărât să prezinte cazul fiicei sale la El.  Era intenţia ei fermă de a aduce necazul ei la 
Isus.  El trebuia să-i vindece copilul.  Căutase ajutor de la zeii păgâni, dar nu obţinuse nicio 
uşurare.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 399-400) 
 

 „Hristos cunoştea situaţia acestei femei.  Ştia că ea dorea să-L vadă şi S-a aşezat în calea ei.  
Lucrând pentru suferinţa ei, El putea face o prezentare vie a lecţiei pe care a hotărât să o 
predea.  Pentru aceasta îi adusese pe ucenicii Săi în această regiune.”  (Ibid., pagina 400) 
 

 În legătură cu această femeie, cananeancă (Matei 15,22), grecoaică, de obârşie siro-
feniciană (Marcu 7,26), putem constata următoarele:                                                                                   

 
- Îl numea pe Isus „Fiul lui David”, aşa cum mulţi din Israel, dar nu toţi, Îl numeau.  Trebuie 
să fi fost foarte bine informată cu privire la identitatea Mântuitorului.                                                           
 
- Ştia că El vindecă bolnavi şi alungă demoni din oameni.                                                                               
 
- Era conştientă de felul cum iudeii o considerau pe ea şi pe oricine nu era din neamul lor.       
 
- Îşi dădea seama că Isus este singura ei nădejde de scăpare şi era decisă să meargă până la 
capăt, fie ce o fi, în încercarea de a obţine ajutorul Lui pentru vindecarea fiicei sale.                                           
 
- Când Isus i-a spus „facă-ţi-se cum voieşti”, ea nu a continuat să-I ceară ajutorul, ci a plecat, 
convinsă că problema este rezolvată. 
 

 Având în vedere toate aceste puncte, putem şi noi să zicem, împreună cu Domnul Hristos, 
că era mare credinţa ei.  Credinţa adevărată nu se lasă, nu cedează, nu se descurajează, nu 
se simte ofensată.  O putem compara cu iubirea, parafrazându-l pe apostolul Pavel: 
„Credinţa este îndelung răbdătoare, . . . acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, 
suferă totul” (vezi 1 Corinteni 13,4.7).   
 

 În acelaşi capitol, numit „poemul iubirii”, Pavel zice, în încheiere: „Acum dar, rămân aceste 
trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea” (versetul 
13).  În dreptul grecoaicei de obârşie siro-feniciană se putea spune:                                                                             

 
- „O, femeie, mare este credinţa ta!”                                                                                                                                                    
- „O, femeie, mare este nădejdea ta!”                                                                                                               
- „O, femeie, mare este dragostea ta!”  
 

 „Hristos nu a răspuns imediat la cererea femeii.  El a primit-o pe această reprezentantă a 
unei rase dispreţuite aşa cum iudeii ar fi făcut-o.  Prin aceasta, El intenţiona ca ucenicii Săi 
să fie impresionaţi de modul rece şi neîndurător în care iudeii ar trata un astfel de caz, aşa 
cum a fost demonstrat prin primirea de către El a femeii, şi de modul compătimitor în care 



El ar dori ca ei să trateze această suferinţă, manifestat prin ascultarea ulterioară de către El 
a cererii ei.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 400)  
 

 Credinţa ei, lăudată de Hristos, s-a manifestat atât înainte de rugăciune, cât şi după 
rugăciune.  A stăruit prin credinţă, sigură că nu este un timp pierdut; a crezut asigurarea 
dată şi s-a dus acasă.  Dublă credinţă, biruitoare şi pilduitoare.  Putea figura în lista eroilor 
credinţei din Evrei 11 şi chiar este acolo, oarecum în versetul 32: „Şi ce voi mai zice?  Căci nu 
mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de . . .” alţii.   
 

 Mama îndurerată nu era o fiică a lui Israel, dar ar fi putut fi numită „Israel”, „cel ce luptă cu 
Dumnezeu”; asemenea lui Iacov în lupta cu Necunoscutul, şi dorul ei nerostit însemna: „Nu 
Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta” (Gen 32,26).  Un profet nota după multe 
secole: „Încă din pântecele mamei l-a apucat Iacov pe frate-său de călcâi şi, în puterea lui,  
s-a luptat cu Dumnezeu.  S-a luptat cu Îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi s-a rugat de El.  
Iacov L-a întâlnit la Betel şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu” (Osea 12,3.4).  Femeia cananeancă 
s-a luptat disperată până când a obţinut rezultatul căutat.   
 

 Ca şi despre sutaşul roman, Isus putea spune: „Nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de 
mare!”  Un roman, o cananeancă – străini de legământul făgăduinţei, dar mişcaţi de Duhul 
lui Dumnezeu.  „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea!”   
 

 Contemporanii Mântuitorului au avut ocazii care nu au existat în alte generaţii, dar mulţi au 
rămas sceptici, dovadă că minunile nu produc neapărat credinţă: „Isus i-a zis (unui slujbaş 
împărătesc): ‚Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!’”  (Ioan 4,48).  Alţii 
la fel: „Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El” (Ioan 12,37).    
 

 Apostolul Pavel a constatat că „nu toţi au credinţa” (2 Tes 3,2).  Cum au ajuns acolo?  Prin 
proprie alegere, dar lucrurile se pot complica în mod primejdios: „Şi, dacă evanghelia 
noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 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” (2 Cor 4,3.4).   
 

 Nimeni nu este invulnerabil sau imun în faţa acestei orbiri a minţii necredincioase.  Ni se 
spune că „nici fraţii Lui nu credeau în El” (Ioan 7,5).  Aceia care crescuseră împreună cu Isus 
nu credeau în El!  Cel puţin pentru un timp.  
 

 Chiar ucenicii au acceptat cu greutate faptul învierii Domnului Hristos: „La întoarcerea lor de 
la mormânt, (femeile) au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.   
. . .  Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau” (Luca 24,9.11).  
Hristos li S-a arătat viu şi încă şovăiau: „Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El 
le-a zis: ‚Aveţi aici ceva de mâncare?’  I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere.  
El le-a luat şi a mâncat înaintea lor” (versetele 41-43).      

 



 Ultimul din cei unsprezece apostoli care a acceptat faptul învierii lui Hristos a fost Toma.  El 
a zis către colegii săi: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune 
degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” 
(Ioan 20,25).  E periculos să ne luăm astfel de angajamente: „Nu voi crede!”  Hristos i-a venit 
însă în ajutor când S-a arătat din nou, după opt zile: „Apoi i-a zis lui Toma: ‚Adu-ţi degetul 
încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea şi nu fi 
necredincios, ci credincios.’  Drept răspuns, Toma I-a zis: ‚Domnul meu şi Dumnezeul meu!’”  
(Versetele 27 şi 28)   

 

 Mântuitorul a prezis lipsa credinţei din secolul nostru, întrebând astfel încât, potrivit 
construcţiei gramaticale greceşti, răspunsul ar fi negativ: „Dar, când va veni Fiul omului, va 
găsi El credinţă pe pământ?”  (Luca 18,8).  Adică: va găsi El oare?  

 

 În septembrie 2013, omul fărădelegii, aşa cum îl numeşte apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 
2,3.4, a declarat, potrivit presei, că Hristos i-a răscumpărat pe toţi oamenii prin sângele Său, 
aşa că nu convingerile religioase contează, ci ascultarea de propria conştiinţă şi a face bine; 
chiar ateii buni vor fi acceptaţi de Dumnezeu: fă bine şi ne vom întâlni acolo! 
 

 Ar fi contrar principiilor guvernării divine să fie luaţi în împărăţia lui Dumnezeu aceia care nu 
cred în existenţa Sa, nu vor să aibă nimic de a face cu El, nu cred în existenţa unei împărăţii 
cereşti şi nu au dorinţa de a ajunge acolo.  A-i asigura de o astfel de acceptare înseamnă, 
pur şi simplu, a-i minţi.  Nimeni nu poate fi târât la cer.  În Evrei 11,6, se spune clar: „Şi fără 
credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui!  Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să 
creadă că El este şi că-i răsplăteşte pe cei ce-L caută.”  

 

 M-am gândit la un test care ar putea fi recomandat ateilor şi anume: în Isaia 13,19-22 şi 
Ieremia 25,12,  50,3.13.39.40,  51,26.29.37.62, se spune că Babilonul va deveni o ruină 
veşnică, nu va mai fi reconstruit niciodată şi nimeni nu va mai locui acolo.  Ateii sunt foarte 
numeroşi, prezenţi în toată lumea şi chiar în multe biserici.  Ar putea strânge fonduri pentru 
reconstruirea oraşului Babilon şi pentru crearea acolo a unor obiective economice, pentru 
ca unii oameni să se stabilească în noul Babilon.  Vor reuşi?  Dacă da, atunci ar dovedi că 
Biblia a greşit.  De ce nu o fac?   

 

 Când cei doi profeţi, Isaia şi Ieremia, scriau aşa, Babilonul era în culmea dezvoltării şi a 
gloriei sale, grădinile suspendate fiind una din cele şapte minuni ale lumii antice.  Părea o 
absurditate să scrii aşa cum au scris ei.  Dar erau inspiraţi şi prezicerile lor s-au împlinit 
exact.  Alexandru cel Mare a încercat să stabilească în Babilon capitala imperiului său, dar a 
murit de timpuriu şi planul s-a destrămat.  Sadam Hussein a intenţionat să reconstruiască 
Babilonul, dar ştim în ce condiţii şi-a terminat viaţa.  Refuzul continuu al ateilor de a sfida 
astfel profeţia e o puternică dovadă în favoarea inspiraţiei divine a Bibliei şi a existenţei lui 
Dumnezeu. 

 



 Cele mai bune definiţii pentru termeni biblici nu sunt cele din dicţionare, ci acelea pe care le 
găsim chiar în Biblie.  Un exemplu excelent este chiar definiţia credinţei, din Evrei 11,1: „Şi 
credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre 
lucrurile care nu se văd.”  Credinţa discutată în Biblie nu este o credinţă oarbă, potrivit 
dictonului „crede şi nu cerceta”; dimpotrivă, ea este urmarea unor studii temeinice şi a unor 
experienţe cu Dumnezeu.  Acestea formează un fundament solid pe care se clădeşte 
credinţa.   

 

 Credinţa are caracter dinamic; ea poate porni de la zero: „Astfel, credinţa vine în urma 
auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Rom 10,17).  Şi poate să crească, dacă este 
întreţinută, asemenea seminţei de muştar: „Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: 
‚Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a 
semănat în ţarina sa.  Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, 
dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările 
cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui’” (Mat 13,31.32).     
 

 Dar poate şi să scadă sau chiar să se piardă: „Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt 
aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o 
vreme, iar când vine ispita, cad” (Luca 8,13).  „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” (Luca 
22,31.32).    
 

 De la credinţa zero, aşa cum am observat-o la unii indivizi până aici, până la explozia de 
credinţă constatată de Isus la femeia cananeancă, „o, femeie, mare este credinţa ta!”, 
întâlnim diferite grade de credinţă; iată unele cazuri de puţină credinţă:                                                

 
- „Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: ‚Puţin credinciosule, pentru ce  te-ai 
îndoit?’”  (Mat 14,31)                                                                                                                                             
 
- „Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: ‚Doamne, scapă-ne, că pierim!’  El  
le-a zis: ‚De ce vă este frică, puţin credincioşilor?’”  (Mat 8,25.26)                                                                    
 
- „Isus le-a zis: ‚Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor!’  Ucenicii se 
gândeau în ei şi ziceau: ‚Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!’  Isus, care cunoştea lucrul 
acesta, le-a zis: ‚Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini?’”  (Mat 16,6-8)    
 
- „Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi 
aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?”  (Mat 
6,30)                                                                                                                                                                         
 
- „Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis, deoparte: ‚Noi de ce n-am putut să-l scoatem?’  
‚Din pricina puţinei voastre credinţe’, le-a zis Isus.  ‚Adevărat vă spun că, dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‚Mută-te de aici colo’ şi s-ar 
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă’” (Mat 17,19.20).   



 

 În timpul misiunii Sale pe pământ, Fiul lui Dumnezeu a întâlnit întreaga gamă a 
manifestărilor omeneşti în materie de credinţă şi necredinţă.  El a fost astfel mişcat de la 
sublimă încântare la profundă dezamăgire.   

 

 Să pornim de la comportarea negativă: „Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe 
norod în sinagogă.  Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: ‚De unde are El aceste lucruri?  
Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată?  Şi cum se fac astfel de minuni prin 
mâinile Lui?  Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda 
şi al lui Simon?  Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?’  Şi găseau o pricină de poticnire în El.  
Dar Isus le-a zis: ‚Un prooroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa 
Lui.’  N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a 
vindecat.  Şi Se mira de necredinţa lor” (Marcu 6,2-6). 

 

 Iată şi superlativul comportării pozitive: „Atunci, Isus i-a zis: ‚O, femeie, mare este credinţa 
ta; facă-ţi-se cum voieşti’” (Mat 15,28).  Era femeia cananeancă, a cărei fiică era muncită de 
un duh necurat.  A venit la Isus şi a insistat să fie ajutată, cu o răbdare şi perseverenţă care 
L-au impresionat profund pe Mântuitorul.  Un alt caz este al unui sutaş roman, al cărui rob 
era paralizat şi „se chinuia cumplit” (vezi Matei 8,5-10).  Sutaşul L-a rugat pe Isus să-l 
vindece pe robul lui, dar a adăugat: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul 
meu, ci zi numai un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit.  Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am 
sub mine ostaşi şi zic unuia: ‚du-te!’, şi se duce; altuia: ‚vino!’, şi vine; şi robului meu: ‚fă 
cutare lucru!’, şi-l face” (versetele 8 şi 9).  În continuare, se spune: „Când a auzit Isus aceste 
vorbe, S-a mirat şi le-a zis celor ce veneau după El: ‚Adevărat vă spun că nici în Israel n-am 
găsit o credinţă aşa de mare’” (versetul 10). 

 

 Prin urmare, în Nazaret, patria Sa, Isus „Se mira de necredinţa lor”; în Capernaum, „când a 
auzit vorbele” sutaşului, „S-a mirat”.  Mirare şi mirare.  Mirare negativă şi mirare pozitivă.   

 

 Noţiunea de credinţă pare abstractă, dar nu este aşa; nevăzute sunt orizonturile scrutate de 
ea, dar nu credinţa însăşi, care poate fi uşor identificată.  Aşa a zis Iacov: „. . . eu îţi voi arăta 
credinţa mea din faptele mele” (Iac 2,18).  Hristos a observat credinţa oamenilor: „Şi iată că 
I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat.  Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: 
‚Îndrăzneşte, fiule!  Păcatele îţi sunt iertate!’”  (Mat 9,2).  Isus le-a văzut credinţa; a cui?  A 
oamenilor care l-au adus pe slăbănog, patru la număr (vezi Marcu 2,3), dar şi a slăbănogului.  
Toţi cinci au contat pe intervenţia salvatoare a lui Hristos, iar purtătorii au apelat la un 
procedeu ingenios, desfăcând acoperişul şi coborându-l pe bolnav în în faţa Domnului 
(versetul 4).    

 

 Chiar unii slujitori ai Domnului au putut distinge prezenţa credinţei în indivizi: „În Listra, era 
un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.  El şedea jos şi îl 
asculta pe Pavel când vorbea.  Pavel s-a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca 



să fie tămăduit, a zis cu glas tare: ‚Scoală-te drept în picioare.’  Şi el s-a sculat, dintr-o 
săritură, şi a început să umble” (Fapte 14,8-10). 

 

 Trebuie spus aici despre credinţă că este superioară raţiunii, pentru că raţiunea are limite, 
aşa cum declară apostolul Pavel: „Căci cunoaştem în parte” (1 Cor 13,9).  Unde raţiunea 
oboseşte, cedează, renunţă, credinţa preia acţiunea.  Ea interceptează lucrurile nevăzute, 
pe care le sperăm.  Nu este nevoie de credinţă, acolo unde realităţile sunt perceptibile cu 
ajutorul simţurilor sau gândirii.  A zis Domnul Isus către Toma: „Tomo, pentru că M-ai văzut, 
ai crezut.  Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20,29).   

 

 Credinţa adevărată, sinceră şi deplină are efecte binecuvântate asupra indivizilor care o 
exercită.  Iată cazul femeii care de doisprezece ani suferea de o hemoragie: „Isus S-a întors, 
a văzut-o şi i-a zis: ‚Îndrăzneşte, fiică!  Credinţa ta te-a tămăduit!’”  (Mat 9,22).  Aceasta era 
o vindecare fizică, dar credinţa face mult mai mult, ea operează în domeniul spiritual, aşa 
cum ne spune apostolul Pavel: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem 
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos” (Rom 5,1).  Îndreptăţirea păcătosului 
este lucrarea gratuită a lui Dumnezeu, primită de om prin intermediul credinţei.     

 

 „Mântuitorul e satisfăcut.  El a pus la încercare credinţa ei în El.  Prin modul Său de a o trata, 
El a arătat că ea, care a fost privită ca o poscrisă din Israel, nu mai este o străină, ci un copil 
în casa lui Dumnezeu.  Ca un copil, este privilegiul ei să aibă parte de darurile Tatălui.  Acum, 
Hristos îi ascultă cererea şi încheie lecţia pentru ucenici.  Întorcându-Se către ea cu o privire 
de milă şi iubire, El zice: ‚O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se cum voieşti.’”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 401-402)    

 

 Ce ar zice Domnul Isus Hristos despre noi?  „Puţin credincioşilor!”?  Sau: „Nicăieri nu am 
văzut aşa credinţă!”?  Sau: „O, ce mare este credinţa ta!”?  Să ne ferim de comparaţii între 
noi şi alţii; dacă Hristos Se exprimă aşa, atunci ferice de noi!   

 

 Când ajungem la concluzia că avem o credinţă prea mică, insuficientă, să ne rugăm aşa cum 
a făcut în încheiere tatăl fiului lunatic: „‚Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi     
ajută-ne!’  Isus a răspuns: ‚Tu zici: ‚Dacă poţi!’  Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce 
crede!’  Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: ‚Cred, Doamne!  Ajută necredinţei mele!’”  
(Marcu 9,22-24).  Toţi oamenii au nevoie să crească în credinţă şi această creştere nu 
trebuie să se oprească niciodată: „Apostolii au zis Domnului: ‚Măreşte-ne credinţa!’”  (Luca 
17,5).  Aceasta să fie şi rugăciunea noastră arzătoare şi permanentă!  Amin!      

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 229: „Crede, frate-n orice zi!” 

           



„PARTEA CEA BUNĂ”  

 Satul Betania era situat la o distanţă de circa 15 stadii de Ierusalim, potrivit cu Ioan 11,18. 
Singularul de la „stadii” este „stadion” şi reprezintă lungimea stadionului Olympia din 
Grecia, 190 de metri; în acest caz, 15 stadii x 190 de metri = 2.850 de metri, adică aproape 3 
kilometri.  Acolo locuia o familie care s-a împrietenit cu Domnul Isus Hristos.  Familia aceea 
era, de fapt, formată din două surori, Marta şi Maria, şi fratele lor Lazăr.  Referindu-se la 
împrejurarea din Luca 10,38-42, sora White zice: „Acesta a fost timpul primei vizite a lui 
Hristos în Betania.  Mântuitorul şi ucenicii Săi tocmai făcuseră călătoria obositoare pe jos de 
la Ierihon” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 525).   
 

 Ce Îl determina pe Hristos să poposească acolo?  Ne explică Spiritul Profetic astfel: „În casa 
din Betania, Hristos a găsit odihnă de la conflictul obositor al vieţii publice.  Aici, unor 
ascultători care ştiau să aprecieze, El le-a expus volumul Providenţei.  În aceste interviuri 
particulare, El a desfăşurat înaintea ascultătorilor Săi ceea ce nu încerca să spună mulţimii 
eterogene.  El nu avea nevoie să le vorbească prietenilor Săi în pilde.”  (Ibid.)         
 

 Toţi evangheliştii au scris câte ceva despre familia din Betania, înregistrate fiind următoarele 
două evenimente:                                                                                                                   
 
- serviciul pe care Maria I l-a făcut lui Isus, turnând mirul de nard curat pe capul şi pe corpul 
Său (Mat 26,6-13; Marcu 14,3-9; Luca 7,37.38; Ioan 12,1-8);                                                                                                 
 
- moartea şi învierea lui Lazăr (Ioan 11,1-46).   
 

 În legătură cu învierea lui Lazăr, evanghelistul Ioan, singurul care raportează acest 
eveniment, ne dă informaţii amănunţite în textul amintit.  Lazăr, fratele Martei şi al Mariei, 
s-a îmbolnăvit şi a murit.  Când încă era bolnav, surorile L-au anunţat pe Mântuitorul, care 
însă a venit în Betania când acesta era deja mort.  Întârzierea era intenţionată şi planificată, 
pentru că El dorea să facă nu o vindecare, ci o înviere.   
 

 Marta a fost cea dintâi care L-a întâlnit pe Domnul în afara satului: „Când a auzit Marta că 
vine Isus, I-a ieşit înainte, iar Maria şedea în casă.  Marta I-a zis lui Isus: ‚Doamne, dacă ai fi 
fost aici, n-ar fi murit fratele meu!  Dar şi acum ştiu că, orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va 
da Dumnezeu.’  Isus i-a zis: ‚Fratele tău va învia.’  ‚Ştiu’, I-a răspuns Marta, ‚că va învia la 
înviere, în ziua de apoi.’  Isus i-a zis: ‚Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi murit, va trăi.  Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.  Crezi lucrul 
acesta?’  ‚Da, Doamne’, I-a zis ea, ‚cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia 
să vină în lume’” (Ioan 11,20-27).                                                                                                                             
 

 După aceea, Marta a anunţat-o pe Maria, care a venit repede la Isus şi a zis aceleaşi cuvinte 
ca şi sora ei: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu” (versetele 28-32; citatul 
este din versetul 32).  Au mers împreună la mormânt, unde Isus a zis: „Daţi piatra la o parte” 
(versetele 34-39; citatul este din versetul 39).  Marta a obiectat: „Doamne, miroase greu, 



căci este mort de patru zile.”  Răspunsul Domnului a fost: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, 
vei vedea slava lui Dumnezeu” (versetul 40).  A urmat învierea lui Lazăr (versetele 41-44). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Despre Maria se vorbeşte puţin în Ioan 11; ea apare doar zdrobită de durerea pierderii 
fratelui ei şi a zis către Isus că, dacă El ar fi fost acolo, fratele ei nu ar fi murit.  Despre Marta 
se spune mai mult, aşa cum am observat.  Ea şi sora ei L-au anunţat pe Isus de problema 
ivită în legătură cu fratele lor; ea a fost prima care L-a întâlnit pe Isus şi şi-a exprimat 
convingerea că Isus este „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” cel aşteptat.  Şi-a exprimat la 
mormânt îngrijorarea în legătură cu îndepărtarea pietrei, datorită mirosului rău din 
mormânt, iar Isus a rostit o uşoară mustrare: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea 
slava lui Dumnezeu?”  Pentru că o asigurase deja că fratele ei va învia. 
 

 Acestea sunt unele date pe care le aflăm din evanghelii despre cele trei persoane din 
Betania.  Rămâne încă un pasaj, pe care îl vom studia în cadrul acestei predici, acum că 
avem informaţiile de bază despre surorile Marta şi Maria.  Acest pasaj se găseşte în Luca 
10,38-42 şi îl vom reda aici în întregime.    

 
- Versetul 38: „Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat.  Şi o femeie, 
numită Marta, L-a primit în casa ei.”   

 
- Versetul 39: „Ea avea o soră, numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi 
asculta cuvintele Lui.”   

 
- Versetul 40: „Marta era împărţită cu multă slujire; a venit repede la El şi I-a zis: ‚Doamne, 
nu-Ţi pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură?  Zi-i dar să-mi ajute.’”   

 
- Versetele 41-42: „Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Marto, Marto, pentru multe lucruri te 
îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuieşte.  Maria şi-a ales partea cea bună, 
care nu i se va lua.’”   

 

 „O femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei”; „ea avea o soră, numită Maria”.  Aceste 
două propoziţii ne dau de înţeles că Marta era personajul principal: era casa ei, iar Maria era 
sora ei.  Din comportarea ei, reiese că Marta avea o personalitate puternică.  Era o femeie 
întreprinzătoare şi o bucătăreasă pasionată.  Sora ei iubea teologia; ea a discutat cu Isus 
despre lucruri religioase vitale: păcat, iertare, mântuire, sfinţire, astfel de teme.  Marta era 
deranjată de tendinţele meditative ale sorei sale şi a cerut ca aceasta să fie transferată la 
bucătărie, lucru care pe Isus nu L-a încântat.  
   

 În timp ce Maria „s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui”, „Marta era 
împărţită cu multă slujire”.  De aici rezultă că Marta era foarte harnică şi pregătea o masă 
pentru Oaspetele lor drag.  Era mult de lucru şi Maria nu o ajuta. 

 

 La un moment dat, Marta I s-a adresat Mântuitorului, într-un mod cam îndrăzneţ: „Doamne, 
nu-Ţi pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură?  Zi-i dar să-mi ajute.”  E posibil ca Marta 



să fi vorbit mai întâi cu sora ei, chiar înainte de sosirea lui Isus sau când El a apărut în prag, 
dar aceasta a preferat să stea şi să audă cuvintele Domnului, altfel nu putem înţelege de ce I 
s-a adresat direct lui Isus, şi aşa, dintr-o dată.   

 

 Cuvintele Martei aveau o nuanţă de admonestare: „Doamne, am probleme.  Sunt foarte 
ocupată, am nevoie de ajutor; nu pot face faţă singură.  Nu o mai ţine pe soru-mea de 
vorbă.  Apreciez ce spui, dar acum e timp de lucru şi, Te rog, las-o să vină la bucătărie.”  Nu 
era nici uşor; Isus era însoţit de cei doisprezece ucenici ai Lui, erau, prin urmare, cel puţin 
treisprezece oaspeţi de hrănit cu ocazia aceea.   

 

 Omeneşte vorbind, Marta nu greşea, chiar dacă tonul era exagerat.  Există timp de studiu 
biblic şi timp de muncă.  Cine stă toată ziua cu Biblia în mână şi refuză să lucreze nu va avea 
cu ce să-şi hrănească familia şi pe sine, iar Pavel a zis: „Când eram la voi, vă spuneam 
lămurit: ‚Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce’” (2 Tes 3,10).  Şi vorbea un om care 
muncea din greu la facerea corturilor, întreţinându-se singur, iar pe deasupra predica 
evanghelia ca niciunul altul (vezi Fapte 18,1-3 şi 20,33.34).  Munca cinstită şi necesară 
pentru întreţinere nu poate fi înlocuită cu nimic: nici cu studiu biblic, nici cu rugăciune, nici 
cu orice altceva.  Toate la vremea lor şi la locul lor. 

 

 Problema era alta acolo în Betania.  Se pare că Isus nu era prea interesat de masa aceea sau, 
oricum, o punea pe plan secund.  Ca pastor, mi s-a întâmplat şi mie de multe ori, când 
făceam vizite la credincioşi, să discut cu soţul în cauză, în timp ce soţia se făcea nevăzută ca 
să pregătească o gustare, deşi nu era ora mesei şi eu aş fi vrut să discut cu întreaga familie 
sau cu toţi cei ce erau acasă.  Mai mult conta pentru mine conversaţia şi rugăciunea decât 
ce mi se servea între mese, dar gazda era ospitalieră şi nu concepea să trec pe acolo fără să 
gust ceva.   

 

 Hristos a întors mustrarea.  De altfel, din tot ce este raportat în evanghelii, ştim că Isus a 
mustrat-o pe Marta de două ori:                                                                                                                                                

 
(01) Când ea a zis că miroase greu, dacă va fi deschis mormântul, pentru că Lazăr era mort 
de patru zile.  Aşa cum am arătat, Isus i-a răspuns: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei 
vedea slava lui Dumnezeu?”  (Ioan 11,40).  Ceea ce însemna: „Obiecţiunea ta este 
nepotrivită.  Ştii bine ce ţi-am promis, aşa că stai şi aşteaptă.”                                                                                                               
 
(02) Acum, când El a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu” 
(Luca 10,41). 
 

 Ştim bine că Mântuitorul a avertizat de multe ori, în predici şi în conversaţii, împotriva 
îngrijorărilor şi a frământărilor care-i consumă pe oameni.  Iată exemple: „Nu vă îngrijoraţi 
de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru,  
gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.  Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai 
mult decât îmbrăcămintea?  . . .  Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să 
adauge măcar un cot la înălţimea lui?”  (Mat 6,25.27).  „Puţin credincioşilor, pentru ce vă 



gândiţi că n-aţi luat pâini?  Tot nu înţelegeţi?  Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci 
pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat?  Nici de cele şapte pâini pentru 
cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat?”  (Mat 16,8-10) 
 

 De asemenea, Isus a zis: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Mat 6,33).  Ce făceau cele două surori atunci 
era că Maria căuta mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, lăsând orice alte lucruri la o parte, în 
timp ce Marta era absorbită în preocupări gospodăreşti, tocmai în momentul de aur când 
Hristos era prezent în casa lor, moment pe care ar fi trebuit să-l folosească la maximum 
pentru profit spiritual.   

 

 Să fim bine înţeleşi.  Am văzut deja ce convingeri avea Marta despre Domnul Isus.  Ea era 
credincioasă, virtuoasă, bună soră, era ospitalieră, era harnică.  În comunitate, este nevoie 
şi de Marte şi de Marii; prima poate fi o bună diaconeasă, cealaltă – responsabilă cu orele 
de rugăciune.   Fiecare din noi are nevoie să fie când Marta, când Maria, dar exact ce 
trebuie, la momentul oportun.   

 

 Hristos nu mustra caracterul Martei şi nici comportarea ei generală, ci decizia şi atitudinea 
momentului.  Nu munca Martei era atunci problema, ci prioritatea, pentru că ocazia aceea 
rară şi preţioasă trecea.  Atunci era timp de ascultat.  Isus nu a pus atunci accentul pe 
mâncare, ca şi lângă fântâna lui Iacov: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi 
să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 4,34).  Dacă un copil s-a accidentat sau dacă ne arde casa, 
vom lăsa la o parte şi mâncare şi orice şi vom interveni pentru salvarea situaţiei.   

 

 Cineva a zis că, în cursul zilelor de lucru, trebuie să fim ca Marta, iar în Sabat ca Maria.  E 
mult adevăr în această afirmaţie, dar poate fi îmbogăţită:  şi în cursul săptămânii trebuie 
ceva din spiritul Mariei, iar în Sabat servirea unor oaspeţi cu mâncare face parte din iubirea 
creştină.  Din amândouă putem face una ideală, pentru că de la fiecare avem câte ceva de 
învăţat.  

 

 Trecutul Mariei era întunecat; evangheliştii ne informează că Isus scosese din ea „şapte 
demoni” (vezi Marcu 16,9 şi Luca 8,2).  Nu era vorba deci de o persoană fără probleme, ci de 
una pe care Satana o murdărise şi care era „un tăciune scos din foc” (Zah 3,2).  Ne surprinde 
faptul că tocmai această fiinţă Îl căuta pe Mântuitorul?  Nu trebuie.  El a zis: „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” (Mat 9,12.13).  Iar Maria este descrisă în Matei 5,6: „Ferice 
de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!”   

 

 „Când Hristos a prezentat lecţiile Sale minunate, Maria şedea la picioarele Lui, un ascultător 
respectuos şi devotat. . . .  Maria îşi încărca mintea cu cuvintele preţioase care cădeau de pe 
buzele Mântuitorului, cuvinte care erau mai preţioase pentru ea decât cele mai costisitoare 
bijuterii pământeşti.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 525)         

 



 Nu ni se spune ce a urmat după conversaţia din Luca 10,40-42, dacă Isus a zis: „Bine, Marie, 
facem o pauză, du-te şi ajut-o pe Marta, după aceea vorbim din nou.”  Sau: „Da, încetăm 
acum discuţia şi hai să mergem împreună să o ajutăm pe Marta, ca să termine mai repede.”  
Sau Maria: „Doamne, mă scuzi, trebuie să-i dau ajutor.”  Sau dacă Marta a zis: „Bine, 
Doamne.  Mă opresc, servim ce este.  Stau şi eu aici ca să ascultăm împreună cuvintele 
Tale.”  Nu ştim cum s-a terminat întreaga operaţie şi nici nu are importanţă acum pentru 
predica noastră.   

 

 Ne vom concentra însă atenţia asupra versetului 42: „. . . dar un singur lucru trebuieşte.  
Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”  Acesta era un îndemn indirect ca 
Marta să facă acelaşi lucru.  Ca toţi păcătoşii să facă aşa.  În acest verset, găsim următoarele 
patru puncte principale de discuţie:                                                                                         

 
(01) Maria a ales – deci ea a făcut o alegere, o selecţie, a luat o decizie.  Întreaga lucrare a 
mântuirii este o chestiune de alegere.  Dumnezeu o înfăptuieşte, dar noi avem alegerea.  
Luăm mii de hotărâri de-a lungul vieţii; unele sunt bune, altele nu chiar atât de bune sau 
chiar rele.  Dar fără hotărârea aceasta, pe care a luat-o Maria şi care a fost apreciată de Isus, 
suntem pierduţi.                                                                                                                                             
 
(02) Un singur lucru trebuieşte.  Numai unul?  Dar hrana, hainele, benzina, pasta de dinţi, 
săpunul?  Un lucru este mai presus decât toate celelalte: fără el le pierzi pe toate celelalte, 
care sunt secundare.  Le poţi pierde pe acelea, te lipseşti de ele sau le înlocuieşti, dar nu pe 
acest singur lucru pe care l-a subliniat Isus – acesta este de importanţă veşnică.  A zis un 
sfetnic bătrân în poezia „Moartea lui Fulger”, de George Coşbuc: „Dar ştiu un lucru mai pe 
sus / de toate câte ţi le-am spus: / Credinţa-n zilele de-apoi / e singura tărie-n noi, / Că 
multe-s tari cum credem noi / şi mâine nu-s!” 
                                                                                                                                                       
(03) Partea cea bună, aleasă de Maria – vom reveni pe larg asupra părţii aceleia bune.                                                                
 
(04) Care nu i se va lua.  Această parte bună, cerul, veşnicia, odată aleasă şi păstrată cu 
credincioşie, nu poate fi răpită de nimeni fără voia noastră.  A zis Mântuitorul: „Vă spun 
vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi după aceea nu mai pot face 
nimic” (Luca 12,4).  „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul” (Mat 
10,28).  Aceasta înseamnă că nimeni nu ne poate lua existenţa viitoare, veşnică, dar pentru 
aceasta trebuie să veghem: „Eu vin curând.  Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa” 
(Apoc 3,11).  Mântuitorul nu a semnat un cec în alb; teoria „odată mântuit, pentru 
totdeauna mântuit” este falsă.  Nimeni nu ne poate lua partea cea bună pe care am ales-o, 
dacă o păstrăm, altfel o putem pierde: „Când un om aude Cuvântul privitor la împărăţie şi 
nu-l înţelege, vine Cel Rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui.  Aceasta este sămânţa 
căzută lângă drum” (Mat 13,19). 
 

 „Maria şi-a ales partea cea bună.”  Există cel puţin două condiţii fundamentale care fac 
posibilă o alegere bună:                                                
 



(01) Informarea.  Ca să aleagă partea cea bună sau orice, Maria trebuia să o distingă, să o 
recunoască.  Nu poţi face o alegere bună, dacă nu eşti informat.  Cine cumpără o maşină 
trebuie să se uite la multe altele, să citească, să discute, să se intereseze, înainte de a lua 
decizia finală, la care maşină să se oprească.  Şi mai multă atenţie trebuie manifestată 
atunci când este vorba de alegerea tovarăşului de viaţă.                                                                                                        
 
(02) Libertatea.  A ales-o pentru că avea libertatea să aleagă.  Putea alege partea cea rea, 
dar nu a făcut-o.  Alegerea implică libertate, e posibilă numai atunci când există libertate.  
Dumnezeu le-a oferit lui Adam şi Eva libertatea alegerii; ei puteau să-I spună „da” sau „nu” 
şi, regretabil, au făcut alegerea cea nepotrivită.  Dar libertatea rămâne şi va exista în vecii 
vecilor.  „Legea iubirii fiind fundamentul guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor fiinţelor 
inteligente depinde de acordul lor desăvârşit cu marile ei principii de dreptate.  Dumnezeu 
doreşte de la toate creaturile Sale serviciul iubirii – serviciu care izvorăşte din aprecierea 
caracterului Său.  El nu găseşte plăcere într-o ascultare forţată şi tuturor El le acordă 
libertate de voinţă, pentru a-I putea aduce un serviciu de bună voie.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 34)  
 

 Înainte de a discuta despre partea cea bună în detalii, să vorbim puţin despre partea cea 
rea.  Ce aleg unii în viaţă?  Aleg să mănânce şi să bea („să mâncăm şi să bem, căci mâine 
vom muri”, 1 Cor 15,32), aleg să experimenteze orice şi regretabil este că până şi Solomon, 
aşa cum ne informează el pe larg în cartea Eclesiastul, a făcut tot felul de încercări, ca să ştie 
ce este bine pentru om în viaţa aceasta.  Toate testele prin care a trecut l-au dezamăgit, 
până când a ajuns la concluzia înţeleaptă, finală, „partea cea bună”, pe care, regretabil, nu a 
ales-o pentru întreaga sa viaţă: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: teme-te 
de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.  Aceasta este datoria oricărui om” (Ecl 12,13).  
Datorie sublimă, sfântă, sănătoasă, fericită: aceasta este partea cea bună.  A alege partea 
cea bună înseamnă a face o bună alegere, înţeleaptă, inspirată de Duhul lui Dumnezeu.  

 

 Iată în continuare cazuri de indivizi care au făcut o alegere proastă, care au ales partea cea 
rea:                                                                                                                                                                                                                        

 
- Lucifer şi a treia parte din îngeri, care l-au urmat: „El a păstrat pentru judecata zilei celei 
mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au 
părăsit locuinţa” (Iuda 6).  Amăgiţi de heruvimul înfumurat, atât de mulţi îngeri au 
abandonat rolul pentru care au fost creaţi şi au devenit diavoli, urmând a fi nimiciţi în iazul 
de foc, „adică moartea a doua” (Apoc 20,10; 21,8; 2 Pet 2,4).                                                                        
 
- Adam şi Eva au fost creaţi ca să trăiască în veci, însă, în loc să aleagă ascultarea de 
Dumnezeu prin evitarea consumului fructelor interzise (vezi Gen 2,16.17), ei au ales să 
asculte de şarpe, cu toate consecinţele nenorocite care au venit asupra noastră, a tuturor 
urmaşilor lor.  „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul 
era de dorit ca să-i deschidă cuiva mintea.  A luat deci din rodul lui şi a mâncat, a dat şi 
bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el” (Gen 3,1-6; citat este versetul 6).                                                                                                                                                                                    
 



- Lot a fost lăsat de Avram să aleagă teritoriul unde vrea să locuiască.  Acesta făcut o alegere 
catastrofală, care a dus la ruina familiei sale şi la pierderea întregii averi, la care ţinuse atât 
de mult.  A zis Avram: „‚Nu-i oare toată ţara înaintea ta?  Mai bine desparte-te de mine; 
dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la 
stânga.’  Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în 
întregime.  Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a 
Domnului, ca ţara Egiptului.  Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit; . . . 
Lot a locuit în cetăţile din câmpie şi şi-a întins corturile până la Sodoma” (Gen 13,9-12).                                         
 
- Esau a fost atras de ciorba de linte fiartă de Iacov, „a mâncat şi a băut, apoi s-a sculat şi a 
plecat.  Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut” (Gen 25,34).  Despre acest drept, 
el a zis: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?”  
(Versetul 32).  Despre această alegere nefastă a lui Esau, se comentează astfel: „Vegheaţi să 
nu fie între voi nimeni desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut 
dreptul de întâi născut” (Evr 12,16).                                                                                                                                             
 
- Balaam nu a reuşit să-l blesteme pe poporul Israel, pentru ca să obţină răsplata bogată 
promisă de Balac, împăratul Moabului, dar l-a sfătuit pe acesta să-i atragă pe copiii lui Israel 
la idolatrie şi imoralitate, pentru ca astfel să-i lovească Dumnezeu (vezi Numeri, capitolele 
22-25).  Iată comentarii despre rolul său ucigaş: „Dar am ceva împotriva ta.  Tu ai acolo nişte 
oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care l-a învăţat pe Balac să pună o piatră de 
poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea 
la desfrânare” (Apoc 2,14).  „Vai de ei! . . .  S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa 
de câştig!”  (Iuda 11).  „După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui 
Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.  Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea 
lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus 
frâu nebuniei proorocului” (2 Pet 2,15.16).                                                                                                           
 
- Iuda Iscarioteanul a ales banii pentru trădarea Domnului său: „Atunci, unul din cei 
doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis: ‚Ce vreţi 
să-mi daţi şi-L voi da în mâinile voastre?’  Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.  Din clipa aceea, 
Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea pe Isus în mâinile lor” (Mat 26,14-16).  Despre 
această alegere satanică şi acest târg murdar, Petru a zis: „Fraţilor, trebuia să se împlinească 
Scriptura, spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost 
călăuza celor ce L-au prins pe Isus. . . .  Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii 
lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele” 
(Fapte 1,16.18).                               
 
- Preoţii cei mai de seamă şi gloata stârnită de ei, puşi în faţa alegerii între Baraba, un 
tâlhar, şi Hristos, Mântuitorul lumii, „au strigat cu toţii într-un glas: ‚La moarte cu omul 
acesta şi slobozeşte-ne pe Baraba!’”  (Luca 23,18).  Pilat îi întrebase: „‚Fiindcă voi aveţi 
obicei să vă slobozesc pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobozesc pe ‚Împăratul iudeilor’?’ 



Atunci, toţi au strigat din nou: ‚Nu pe El, ci pe Baraba!’  Şi Baraba era un tâlhar” (Ioan 
18,39.40).  Alegere care a adus sânge asupra lor şi asupra copiilor lor (vezi Matei 27,25).                                                                                                                                                                      

- Unii membri ai bisericii, în şcoli, în armată, în închisori, ca să evite suferinţa, au făcut 
alegerea cea rea, a comodităţii şi a interesului, călcând Sabatul şi întinându-se cu alimente 
necurate.   

  

 Partea cea rea este calea păcatului, calea cea largă, pe care a identificat-o Hristos în Matei 
7,13: „Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe 
ea.”  Înţelegem din aceste cuvinte ale Mântuitorului că oamenii cei mai mulţi nu aleg partea 
cea bună, ci partea cea rea.  Este partea independenţei de Dumnezeu, a ascultării de 
Satana, partea care produce dezamăgire, regrete, ruină, pierderi colosale şi, în final, pieirea 
pe veci: „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Rom 6,23). 

 

 Mântuitorul a întrebat: „Şi ce i-ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde 
sufletul?  Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”  (Mat 16,26).  Auziţi: nu este 
vorba de un costum de haine, o maşină, o casă sau un ogor, ci chiar de toată lumea – la ce   
i-ar folosi cuiva să o câştige, dacă şi-ar pierde sufletul?  Aşadar, mântuirea sufletului, 
moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu este partea cea bună pe care fiecare din noi trebuie să 
o caute mai presus de orice altceva.  Pentru că toate celelalte trec, aşa cum a zis Iov: „Gol 
am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului” (Iov 1,21).   

 

 Din fericire, uneori şi în anumite condiţii, se mai poate reveni asupra unei alegeri greşite.  
Tâlharul care s-a pocăit a întors în ultimele clipe ale vieţii sale direcţia în care se orienta: 
„Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta!”  (Luca 23,42).  Şi Domnul  
i-a dat asigurarea că va fi cu El în paradis (versetul 43).   

 

 O altă revenire este relatată de Spiritul Profetic şi anume aceea a lui Ieronim de Praga: „În 
curând, el a fost adus din nou în faţa consiliului.  Supunerea lui nu-i mulţumise pe 
judecătorii săi.  Setea lor de sânge, stimulată prin moartea lui Hus, cerea noi victime.  Numai 
printr-o abdicare fără rezerve de la adevăr putea Ieronim să-şi păstreze viaţa.  Dar el se 
hotărâse să-şi mărturisească credinţa şi să-l urmeze pe fratele său martir în flăcări.  A 
renunţat la retractarea lui precedentă şi, ca om muribund, a cerut în mod solemn o ocazie 
de a se apăra.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 112)   

 

 „Reproşându-şi tăgăduirea adevărului, Ieronim a continuat: ‚Dintre toate păcatele pe care 
le-am săvârşit din tinereţe, niciunul nu apasă atât de greu asupra minţii mele şi nu-mi 
pricinuieşte un regret atât de dureros, ca acela pe care l-am comis în acest loc fatal, când 
am acceptat sentinţa nedreaptă pronunţată împotriva lui Wycliffe şi împotriva sfântului 
martir, Ioan Hus, maestrul şi prietenul meu.  Da!  Mărturisesc aceasta din inimă şi declar cu 
oroare că, în mod ruşinos, m-am dat înapoi când, de teama morţii, le-am osândit doctrinele.  
De accea, Îl implor pe Dumnezeul cel atotputernic să binevoiască a-mi ierta păcatele, şi mai 
ales pe acesta, cel mai odios din toate.’”  (Ibid., pagina 113)  

 



 Biblia abundă şi în alegeri înţelepte, binecuvântate, pe care le-au făcut unele persoane.  Iată 
exemple excelente:                                                                                                                                                                                                                                            

 
- Avraam a fost chemat să părăsească locul natal şi să meargă unde îl va duce Dumnezeu.  
Vechea Scriptură zice: „Domnul îi zisese lui Avram: ‚Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa 
tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.’  . . .  Avram a plecat, cum îi spusese Domnul” 
(Gen 12,1.4).  Mai târziu, s-a scris despre el: „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să 
plece într-un loc, pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat, fără să ştie unde se 
duce” (Evr 11,8).  Adică a ales să părăsească civilizaţia Chaldeei, ca să asculte de Dumnezeu, 
ducându-se unde va fi condus.  Mai bine pribegie cu Dumnezeu, decât viaţă în civilizaţie şi 
comoditate, dar fără El.                                                                                                                                
 
- Moise, despre care citim: „Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit 
fiul fiicei lui faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să 
se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.  El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare 
bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire” (Evr 11,24-
26).  Moise nu a stat pe gânduri: îl interesa părtăşia cu Hristos, chiar în suferinţe, veşnicia, şi 
nu idolatria Egiptului, cu toate onorurile şi bogăţiile pe care poziţia de fiu al fiicei lui faraon i 
le oferea.                                                                                                                                                                       
 
- „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).  El şi-a ales partea cea bună, o alegere riscantă, dar răsplătită de Dumnezeu şi de 
natura lucrurilor, în dreptul său şi al prietenilor săi: „Dumnezeu le-a dat acestor patru tineri 
ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune. . . .  Împăratul a stat de vorbă 
cu ei; dar, între toţi tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.  
De aceea, ei au fost primiţi în slujba împăratului.  În toate lucrurile care cereau înţelepciune 
şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi 
vrăjitorii şi cititorii în stele, care erau în toată împărăţia lui” (versetele 17.19.20).       
 
- Hanania, Mişael şi Azaria, aceşti prieteni ai lui Daniel, au ales să meargă în foc cu Hristos, 
decât în afara cuptorului fără El.  Au respins închinarea la chipul de aur din valea Dura, 
având încredere în ocrotirea divină, şi s-au decis să asculte chiar dacă nu vor fi izbăviţi (vezi 
Daniel, capitolul 3, în special versetele 16-18).                                                                                                                                                                                                        
 
- Cei doisprezece ucenici au rămas cu Isus tot timpul.  Când alţii s-au hotărât să nu mai 
umble cu Isus, şocaţi de cuvintele Lui (vezi Ioan 6,66), El i-a întrebat pe cei doisprezece: „Voi 
nu vreţi să vă duceţi?”  (Versetul 67).  „‚Doamne’, I-a răspuns Simon Petru, ‚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).  Perfectă alegere, de a rămâne cu 
Mântuitorul.  Rezultatul?  A fost arătat de Hristos: „Voi sunteţi aceia care aţi rămas 
necontenit cu Mine în încercările Mele.  De aceea, vă pregătesc împărăţia, după cum Tatăl 
Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în împărăţia Mea şi să şedeţi 
pe scaune de domnie, ca să le judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Luca 



22,28-30).  „Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele erau cele douăsprezece nume 
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului” (Apoc 21,14).                                                   
 
- Apostolul Pavel a ales să asculte de chemarea divină: „De aceea, împărate Agripa, n-am 
vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.  Ci am propovăduit . . .” (Fapte 26,19.20).  A pierdut 
poziţia de onoare pământească oferită de preoţii cei mai de seamă, pentru una cu fericite 
implicaţii eterne.  Iată ce a zis el în această privinţă: „Dar lucrurile care pentru mine erau 
câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.  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 un gunoi, ca să-L câştig pe 
Hristos” (Filip 3,7.8).      
 
-  Domnul Isus Hristos este cel mai bun exemplu de alegere perfectă, iubitoare, salvatoare: 
„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).  „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).   
  

 Cu mult înainte de facerea lumii noastre, a fost pusă în cer întrebarea: „Pe cine să trimit şi 
cine va merge pentru Noi?”  Fiul lui Dumnezeu a dat răspunsul: „Iată-Mă!  Trimite-Mă!”  (Isa 
6,8).  Era vorba de întocmirea şi de realizarea planului de mântuire.  Când lumea aceasta a 
căzut în păcat, El, care Se oferise să o salveze, nu a stat în cumpănă.  Iată ce ne spune în 
acest sens Spiritul Profetic:  „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)  

 

 A mai fost un moment decisiv pentru soarta omenirii şi anume în Grădina Ghetsimani: 
„Momentul teribil sosise – acel moment care avea să decidă destinul lumii.  Soarta omenirii 
tremura în balanţă.  Hristos putea chiar acum să refuze a bea paharul care îi revenea omului 
vinovat.  Nu era încă prea târziu.  El putea să-Şi şteargă sudoarea de sânge de pe frunte şi 
să-l lase pe om să piară în nelegiuirea lui.  Putea zice: ‚Călcătorul legii să-şi primească 
pedeapsa pentru păcatul său şi Eu Mă voi întoarce la Tatăl Meu.’  Oare va bea Fiul lui 
Dumnezeu paharul amar al umilirii şi agoniei?  Oare va suferi cel nevinovat consecinţele 
blestemului păcatului, pentru a-l salva pe cel vinovat?”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 690)    

 

 „De trei ori a rostit El rugăciunea aceea.  De trei ori natura umană s-a dat înapoi de la 
sacrificiul final, decisiv.  Însă acum istoria rasei umane se perindă prin faţa 
Răscumpărătorului lumii.  El vede că, lăsaţi în seama lor, călcătorii legii trebuie să piară.  El 
vede neajutorarea omului.  Vede puterea păcatului.  Vaietele şi plânsetele unei lumi sortite 



pieirii se ridică înaintea Lui.  Priveşte la soarta ei ameninţătoare şi hotărârea Lui este luată.  
Îl va mântui pe om, oricât L-ar costa.  El acceptă botezul sângelui, pentru ca prin El milioane 
de fiinţe pe cale de a pieri să poată obţine viaţa veşnică.  El a părăsit curţile cereşti, unde 
totul este puritate, fericire şi slavă, pentru a salva unica oaie pierdută, unica lume care a 
căzut prin păcătuire.  Şi nu va da înapoi de la misiunea Sa.  El va deveni jertfa de ispăşire a 
unei rase care a voit să păcătuiască.  Rugăciunea Sa exală acum numai supunere: ‚Dacă nu 
se poate să se depărteze de la Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!’”  (Ibid., 
paginile 690 și 693) 

 

 Nu doar alegerea între viaţa veşnică şi moartea veşnică stă în faţa tuturor muritorilor, ci şi 
orientarea permanentă în viaţă, distingerea între lucrurile care au valoare şi cele care nu au.  
Iată ce a zis Domnul către profetul Ieremia: „. . . dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este 
fără preţ, vei fi ca gura Mea” (Ier 15,19).  Sora White a avut un vis în care dânsa şi o altă soră 
vizitau un parc.  Iată cuvintele prefetesei: „Eram într-o grădină şi cineva care părea să fie 
proprietarul grădinii mă conducea pe aleile ei.  Eu culegeam flori şi mă bucuram de 
parfumul lor, când această soră, care umblase alături de mine, mi-a atras atenţia la nişte 
mărăcini urâţi care o împiedicau în calea ei.  Ea bocea şi se văieta acolo.  Nu umbla pe alee, 
în urma ghidului, ci umbla printre mărăcini şi spini.  ‚Ah’, s-a văicărit ea, ‚nu e păcat că 
această grădină frumoasă este viciată de spini?’  Atunci, ghidul a zis: ‚Lasă spinii în pace, 
pentru că ei doar te vor răni.  Adună trandafiri, crini şi garoafe.’”  (Steps to Christ/Calea 
către Hristos, paginile 116-117) 

 

 „Acel ‚singur lucru’, de care Marta avea nevoie, era un spirit calm, devotat, o mai profundă 
îngrijorare pentru cunoştinţa privitoare la viaţa viitoare, nemuritoare, şi la harurile 
trebuincioase pentru progres spiritual.  Ea avea nevoie de mai puţină îngrijorare pentru 
lucrurile care trec şi mai multă pentru acele lucruri care durează în veci.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 525)  
 

 „Un caracter format după asemănare divină este singura comoară pe care o putem lua din 
această lume în lumea următoare.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 332)  
 

 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.”  Facă Domnul ca aceasta să 
fie şi alegerea noastră a tuturor!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 72: „Domnu-i iubirea”      

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



„BĂGAŢI DE SEAMĂ SĂ NU VĂ ÎNŞELE CINEVA” 

 Ucenicii apreciau monumentul măreţ al mândriei lor naţionale, anume templul din 
Ierusalim.  Fusese construit de Solomon, distrus de Nebucadneţar, rezidit pe vremea lui 
Zorobabel şi renovat de Irod cel Mare.  Au dorit să discute cu Domnul Isus despre acea 
arhitectură grandioasă: „La ieşirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au 
apropiat de El ca să-I arate clădirile templului” (Mat 24,1).  Aceluia care crease universul cu 
toate minunăţiile şi măreţiile lui şi templul original din cer, I se arăta acum o construcţie 
făcută de oameni!  Care a fost reacţia Mântuitorului?  El a privit dincolo de prezent şi a zis: 
„Vedeţi voi toate aceste lucruri?  Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, 
care să nu fie dărâmată” (versetul 2).   
 

 Putem fi siguri că ucenicii au fost şocaţi.  Nu se aşteptau ca templul să mai fie vreodată 
distrus.  Au fost dornici să afle amănunte, de aceea, minute mai târziu, ei „au venit la El la o 
parte şi I-au zis: ‚Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?  Şi care va fi semnul venirii 
Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?’”  (Versetul 3).  Când?  Ne amintim că, după învierea 
Mântuitorului, se pare chiar în ziua înălţării Sale la cer, „apostolii, pe când erau strânşi 
laolaltă, L-au întrebat: ‚Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou împărăţia lui 
Israel?’”  (Fapte 1,6).  Răspunsul Său a fost: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau 
soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (versetul 7).  Din nou întrebarea 
„când?”; „în vremea aceasta sau când?”   

 

 Capitolul 24 din Matei este unul dintre cele mai importante capitole din toată Biblia.  Acolo 
este raportată discuţia Domnului cu ucenicii Săi, în care sunt făcute destăinuiri despre 
evenimentele din deceniile următoare, incluzând distrugerea Ierusalimului de către romani 
în anul 70, cum şi activitatea şi dificultăţile bisericii de-a lungul timpului, până la revenirea în 
slavă a Mântuitorului.   

 

 Aceste două evenimente, distrugerea templului şi cea de a doua venire, sunt centrale în 
expunerea Domnului Isus din acest capitol.  Însă, înainte de a le da vreo explicaţie despre 
aceste evenimente viitoare, El a rostit avertizarea: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva” 
(Mat 24,4).  Cine să-i înşele şi despre ce?  Setea de cunoaştere a viitorului poate fi 
exploatată de Satana; el poate crea iluzii şi produce contrafaceri, care să-i ducă pe oameni la 
pieire, dacă se poate „chiar şi pe cei aleşi” (versetul 24).  Hristos le-a arătat că se vor ridica 
prooroci mincinoşi şi hristoşi mincinoşi, capabili să facă minuni şi, astfel, să ducă lumea în 
rătăcire.  Nici ucenicii nu sunt absolut siguri sau imuni la înşelare.  Nimeni.  Absolut nimeni. 

 

 Nu vom explora acum conţinutul profetic al capitolului 24 din Matei, care îşi are 
corespondenţe în Marcu 13 şi Luca 21.  Ne vom referi strict la avertismentul rostit de 
Domnul Hristos către ucenici atunci, avertisment important pentru toţi ucenicii Săi până la 
sfârşit: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva!”  Misiunea lor era să continue lucrarea de 
răspândire a adevărului începută de Isus, chiar făcând „lucrări şi mai mari” (vezi Ioan 14,12).  
Nu erau însă scutiţi de primejdii, de aceea aveau nevoie să vegheze şi să se roage neîncetat.   
 



 Nu a existat niciodată înşelare în univers înainte de ivirea păcatului în inima heruvimului  
care a dorit să fie ca Dumnezeu (vezi Isaia 14,12-15).  Nu se ştia de aşa ceva.  Lucifer a reuşit 
să amăgească a treia parte din îngeri, aşa cum ni se spune în Apocalipsa 12,4.  Acolo, el este 
numit balaur şi se spune: „Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le 
arunca pe pământ.”  Ce este coada aceea?  În Isaia 9,15, se dă explicaţia că „proorocul care-i 
învaţă pe oameni minciuni este coada”.  Fenomenul acesta era mai vechi decât timpul lui 
Isaia, mai vechi decât lumea noastră. 

 

 „Părăsindu-şi locul din imediata prezenţă a lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească 
spiritul de nemulţumire printre îngeri.  Lucrând în mod misterios şi secret, ascunzându-şi un 
timp scopul real sub aparenţa respectului faţă de Dumnezeu, el s-a străduit să stârnească 
nemulţumire cu privire la legile care guvernau fiinţele cereşti, dând de înţeles că ele 
impuneau restricţii inutile.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 495) 

 

 „Toate puterile minţii sale iscusite erau aplicate acum la lucrarea de amăgire, pentru a-şi 
asigura simpatia îngerilor care fuseseră sub comanda lui.  Chiar faptul că Hristos îl avertizase 
şi îl sfătuise a fost pervertit ca să slujească planurilor lui trădătoare.  Către aceia a căror 
încredere iubitoare îi legase de el în modul cel mai strâns, Satana susţinuse că el a fost 
judecat în mod greşit, că poziţia lui nu era respectată şi că libertatea lui avea să fie îngrădită.  
De la răstălmăcirea cuvintelor lui Hristos, el a trecut la scorneli şi minciuni pe faţă, 
acuzându-L pe Fiul lui Dumnezeu că intenţionează să-l umilească în faţa locuitorilor cerului.  
A căutat şi să uzeze de fals în relaţiile dintre sine şi îngerii loiali.  Pe toţi aceia pe care nu i-a 
putut supune, aducându-i cu totul de partea sa, el i-a acuzat de indiferenţă faţă de 
interesele fiinţelor cereşti.  De însăşi lucrarea pe care el o făcea, el i-a acuzat pe aceia care 
rămâneau credincioşi faţă de Dumnezeu.  Şi, pentru a dovedi învinuirea sa că Dumnezeu îl 
nedreptăţeşte, el a recurs la înfăţişarea eronată a cuvintelor şi acţiunilor Creatorului.”  
(Ibid., paginile 496-497)  
 

 Astfel, marea dramă universală este o luptă între Hristos şi Satana, între adevăr şi minciună, 
între sinceritate şi înşelăciune.  De când a pornit pe calea răului, diavolul s-a folosit în 
permanenţă de amăgire. 

 

 Ce este deci înşelarea?  Este forma principală de manifestare şi propagare a răului, este 
esenţa lui, în scopul de a conduce la păcat.  Ea este un principiu al răului, un complex de 
intenţii, atitudini, planuri şi fapte, prin care răufăcătorul urmăreşte să ducă pe cineva în 
eroare, să-l deruteze, să-l speculeze, să-l păgubească, să-l vatăme – din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, sau material.   
 

 Eva a fost amăgită de Şarpele cel Vechi, numit Diavolul şi Satana.  Cel care a reuşit să ducă în 
eroare şi răzvrătire o treime din îngeri a avut succes şi în încercarea de a înşela rasa 
omenească.  Aşa se face că această lume este singura din univers prinsă de mii de ani în 
mrejele vrăjmaşului.  Amăgirea din cer s-a mutat şi s-a perpetuat pe pământ.  Spiritul 
Profetic arată că „adevărul este de la Dumnezeu; înşelăciunea, în oricare din nenumăratele 



ei forme, este de la Satana” (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pagina 68).  Îngrijorat de spiritualitatea corintenilor, apostolul Pavel le-a scris: 
„Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit-o pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile 
voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos” (2 Cor 11,3). 
 

 Când diavolul L-a ispitit pe Hristos în pustie, punând la îndoială dumnezeirea Sa şi cerându-I 
să transforme pietrele în pâini, Mântuitorul a sesizat imediat că este vorba de o cursă şi că 
vizitatorul este vrăjmaşul secular.  Amăgirea a fost prevenită şi dejucată.  Nu aşa cu primii 
noştri părinţi; întrebată de Dumnezeu ce a făcut, Eva s-a scuzat astfel: „Şarpele m-a amăgit 
şi am mâncat din pom” (Gen 3,13).  Amăgirea avusese loc şi fusese încununată cu succes.  
Bine l-a caracterizat Mântuitorul pe Satana: „El de la început a fost ucigaş şi nu stă în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr.  Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale 
lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8,44).        
 

 Există în America un proverb care sună aşa: dacă mă înşeli o dată, să-ţi fie ruşine; dacă mă 
înşeli de două ori, să-mi fie mie ruşine!  Să-mi fie ruşine pentru că nu am învăţat lecţia şi    
m-am lăsat din nou înşelat. 
 

 Este un lucru grav să fii înşelat de alţii, dar nu mai puţin grav este să te înşeli singur.  Cum e 
posibil aşa ceva?  Îşi fură cineva banii, hainele, maşina?  Nu, dar în alte privinţe omul se 
poate înşela amarnic, poate chiar pentru veşnicie.  Gândiţi-vă la Samson: a reuşit să jongleze 
in conversaţia sa cu Dalila, iar ultima dată, după ce i-a spus secretul adevărat al puterii sale 
şi a fost tuns, el a declarat: „‚Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura!’  Nu ştia că Domnul 
Se depărtase de el” (Jud 16,20).  Se înşela când credea că Dumnezeu va fi de partea lui, 
oricât s-ar juca el cu păcatul.  Dar nu a fost cum a gândit şi a sperat el.  Şi a plătit scump.   

 

 Să luăm aminte la următoarele texte de maximă avertizare divină prin apostolii Domnului:  
 

- „Nu vă înşelaţi; ‚Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.’  Ce seamănă omul, aceea va şi 
secera.  Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; 
dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică” (Gal 6,7.8).                                               
 
- „Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, 
nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici 
hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (1 Cor 6,9.10).                                                                 
 
- „Nu vă înşelaţi: tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (1 Cor 15,33).                                                           
 
- „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi” (1 Ioan 1,8).  
Îndreptăţirea de sine este o teribilă autoamăgire.    
 

 Când încearcă să-L înşele pe Dumnezeu, oamenii se înşală pe ei înşişi: „Se cade să-L înşele 
un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?  Dar voi întrebaţi: ‚Cu ce Te-am înşelat?’  Cu 
zeciuielile şi darurile de mâncare.  Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot 



poporul în întregime!”  (Mal 3,8.9).  Încercări de înşelare, blestemaţi: merge?  Iată rezultatul 
real: „Semănaţi mult şi strângeţi puţin, mâncaţi şi tot nu vă săturaţi, beţi şi tot nu vă potoliţi 
setea, vă îmbrăcaţi şi tot nu vă este cald şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!  
. . .  Vă aşteptaţi la mult şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat” (Hag 
1,6.9).  Aşa a zis Hristos: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine 
risipeşte” (Luca 11,23).   
 

 Iată acum unii factori care facilitează înşelarea, unele mijloace sau condiţii folosite de 
înşelători pentru a avea succes:                                                                                                                                       
 
(01) Neatenţia – hoţul operează când victima se uită în altă parte sau e ocupată cu ceva, 
când nu sesizează pericolul; aşa a avertizat Domnul Isus: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele 
cineva” (Mat 24,4).  Adică fiţi atenţi, fiţi cu ochii în patru.  El a mai zis: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, 
ca să nu cădeţi în ispită” (Mat 26,41).  Nici rugăciunea nu poate oferi siguranţă dacă este 
neglijată vegherea, atenţia, observarea cu grijă a lucrurilor.                                                                          
 
(02) Credulitatea – a fi credul înseamnă a fi lesne-crezător.  Copiii Domnului trebuie să fie 
credincioşi, dar nu creduli, de aceea a avertizat apostolul Ioan: „Prea iubiţilor, să nu daţi 
crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieşit 
mulţi prooroci mincinoşi” (1 Ioan 4,1).  Hristos nu a putut fi dus în eroare: „Pe când era Isus 
în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe 
care le făcea.  Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.  Şi n-avea trebuinţă 
să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuşi ştia ce este în om” (Ioan 2,23-
25).                                                                                                                                                                      
 
(03) Neştiinţa, lipsa de documentare, într-o anumită privinţă, în lucrurile practice şi în cele 
spirituale.  Omul poate fi înşelat mult mai uşor în lucruri la care nu se pricepe, nu cunoaşte 
calitatea, preţurile etc.  Le-a zis Isus saducheilor: „Vă rătăciţi!  Pentru că nu cunoaşteţi nici 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mat 22,29).                                                                                           
 
(04) Lipsa de experienţă într-un anumit domeniu sau, în general, lipsa de maturitate.  
Această lacună este înrudită cu neştiinţa, dar are în vedere factorii timp şi vârstă.  Un copil 
poate fi mai uşor păcălit decât persoanele vârstnice; de aceea, în viaţa spirituală, suntem 
avertizaţi „să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, 
prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mjloacele de amăgire” (Efes 4,14).                                                                                                                                                       
 
(05) Somnul – este o stare în timpul căreia omul poate fi deposedat de orice sau chiar ucis: 
„Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a 
plecat” (Mat 13,25).  A mai zis Mântuitorul: „Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă 
din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa” (Mat 24,43).  Aici nu este 
vorba de vegherea-atenţie, notată la punctul unu din această listă, ci de vegherea-stare 
trează, pentru că hoţii preferă să opereze când lumea doarme, noaptea fiind timpul ideal de 
spargere a caselor.                                                                                                                                            
 



(06) Starea de ebrietate – am văzut cândva, în oraşul Galaţi, seara târziu, pe strada 
principală, cum un om în vârstă, fiind beat, se clătina, iar altul, cam tot de vârsta lui, se 
prefăcea că îl cunoaşte şi îl ajută, luându-l de mână; la un moment dat, i-a luat ceva din 
buzunar şi a pus în buzunarul lui.  Am atras atenţia unor bărbaţi mai tineri care treceau pe 
acolo asupra acestui lucru, dar unul din ei a zis: „E bine ca noi să nu ne băgăm!”  Se pare că 
aceasta era legea casei, aşa că nu am putut face mai mult decât atât.  Ne amintim ce a făcut 
David ca să-l ducă în eroare pe Urie Hetitul: „David l-a poftit să mănânce şi să bea cu el şi l-a 
îmbătat şi, seara, Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât 
acasă” (2 Sam 11,13).  Strategia lui David nu a funcţionat, dar, în alte împrejurări, starea de 
beţie facilitează înşelarea.      
 

 Vom discuta în continuare despre factori care îi pot duce pe oameni în rătăcire:                                                                
 
(01) Imprecizia simţurilor.  S-a zis că „urechea te minte şi ochiul te-nşală”, de aceea, în 
multe acţiuni, mai ales în cercetări ştiinţifice, oamenii nu se bazează atât pe mărturia 
simţurilor, cât pe datele furnizate de aparate, pe calcule, probe, raţionamente, 
demonstraţii.  Aşa stau lucrurile şi în viaţa spirituală, de aceea a declarat Pavel: „. . . pentru 
că umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2 Cor 5,7).  Simon Petru face aluzie la experienţa 
sa şi a altor doi ucenici pe Muntele Schimbării la Faţă; el zice: „Şi noi înşine am auzit acest 
glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.  Şi avem cuvântul proorociei, făcut 
şi mai tare . . .” (2 Pet 1,18.19).  Cuvântul proorociei este „mai tare”, adică mai precis, mai 
sigur, decât datele culese prin vedere sau prin auz, în general prin simţuri.                                                                                                                                    
 
(02) Inima.  „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o 
cunoască?”  (Ier 17,9).  Se pot înşela amarnic cei care au încredere totală în inima lor, 
pentru că aceasta poate greşi, îşi poate schimba dispoziţia de la o vreme la alta.  De aceea 
exclama Dumnezeu prin Moise: „O!  De ar rămâne ei cu aceeaşi inimă, ca să se teamă de 
Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!”  (Deut 
5,29)                                                                                                                                                                 
 
(03) Poftele.  Iacov a avertizat cu tărie împotriva ideii că Dumnezeu i-ar ispiti pe oameni: 
„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.  Ci fiecare este ispitit când este atras 
de pofta lui însuşi şi momit” (Iac 1,13.14).  La fel zice şi Pavel: „. . . cu privire la felul vostru 
de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se strică după poftele 
înşelătoare” (Efes 4,22).                                                                                                                                                          
 
(04) Iluziile.  Mergând prin deşert, călătorul poate vedea la orizont o oază şi înaintează către 
ea, dar nu ajunge niciodată acolo.  Este o iluzie optică, fata morgana.  În viaţa lor de toate 
zilele şi chiar în viaţa de credinţă, oamenii îşi pot proiecta în viitor trăiri interioare, pe care le 
vor schimbate în fapte; în engleză se zice „wishful thinking”, gândire influenţată de dorinţe.  
În multe cazuri, aceasta este o parte din viaţa obişnuită; când însă asemenea aşteptări se 
bazează pe deformări ale Sfintei Scripturi, pot rezulta decepţii usturătoare sau prăbuşiri 
spirituale.  „Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare”, spunea Domnul prin Ieremia, „zicând: 



‚Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului!’  Căci numai dacă vă 
veţi îndrepta căile şi faptele . . ., numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta” (Ier 7,4.5.7).  
Mizând pe faptul că sunt poporul Domnului, că templul Domnului este în mijlocul lor, copiii 
lui Israel îşi continuau viaţa de fărădelegi.  Dar prezicerile profetice s-au împlinit şi poporul a 
mers în robie.                                                                                                                         
 
(05 Visele.  Mulţi oameni îşi povestesc cu înflăcărare visele, ca şi când toate ar fi de obârşie 
divină.  Solomon ne-a dat însă o explicaţie ştiinţifică: „Căci, dacă visele se nasc din mulţimea 
grijilor . . .” (Ecl 5,3).  Vedeţi, fără să-şi dea seama, oamenii îşi pot produce singuri vise.  Sunt 
toate visele inspirate de sus?  Tot el ne răspunde: „Căci, dacă este deşertăciune în mulţimea 
viselor, nu mai puţină este şi în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te de Dumnezeu” 
(versetul 7).  Nu numai deşertăciune, ci şi pericol: „Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii 
proorocesc minciuni, visele mint şi mângâie cu deşertăciuni” (Zah 10,2).  Există oameni care, 
deşi afirmă cu tărie că ei cred în Scripturi, au mai multă încredere în visele lor decât în 
Scripturi.  Ne putem da însă seama unde ajung ei dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, 
dacă este deşertăciune în mulţimea lor şi dacă mint.  Există vise inspirate, ca visele lui Iosif, 
cele două vise ale lui Nebucadneţar din Daniel capitolele 2 şi 4 şi altele.  Dumnezeu poate 
vorbi prin vise, dar şi Satana poate, sau e vorba numai de un haos al subconştientului.           
 
(06) Păcatul.  Păcatul este în sine însuşi o înşelare, care conduce mai departe la înşelare.  
Dorinţa scriitorului inspirat a fost aceasta: „Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă 
vreme se zice ‚astăzi’, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea 
păcatului” (Evr 3,13).  De acest lucru a fost conştient suferindul Iov: „. . . dacă am privit 
soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă, şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în 
taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură, şi aceasta este tot o 
fărădelege . . ., căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus!”  (Iov 31,26-28).  Inima 
amăgită prin fărădelegea idolatriei astrale – da, păcatul amăgeşte inima, îl prinde pe om în 
cursele lui.  Omul fărădelegii va face uz de „toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi” (2 Tes 2,10).                                                                                                                                                         
 
(07) Răstălmăcirea faptelor.  Mincinoşii prezintă lucrurile într-o formă modificată, pentru  
a-şi atinge anumite scopuri răutăcioase.  Când Îl aveau pe Isus arestat înaintea lor, „preoţii 
cei mai de seamă şi tot Soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar 
nu găseau niciuna.  Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar 
mărturisirile lor nu se potriveau.  Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă 
împotriva Lui şi au zis: ‚Noi L-am auzit zicând: ‚Eu voi strica templul acesta, făcut de mâini 
omeneşti, şi, în trei zile, voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omeneşti.’  Nici chiar 
în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor” (Marcu 14,55-59).                                                                                                                              
 
(08) Vorbirile amăgitoare.  Scriind către credincioşii din Colose, Pavel explica: „Spun lucrul 
acesta, pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare” (Col 2,4).  Despre unii 
dezbinători, el scria: „Căci astfel de oameni nu-I slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci 
pântecelui lor şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne-crezători” (Rom 
16,18).  Cuvintele pot zidi sau pot dărâma, ele pot fi o binecuvântare sau un blestem.  



Viclenia amăgitorilor se manifestă, mai ales, prin cuvinte, alese cu iscusinţă diabolică şi 
repetate până când mintea este zăpăcită.  Prin vorbire amăgitoare a reuşit şarpele să o ducă 
pe Eva la neascultare de porunca lui Dumnezeu şi să aducă blestemul asupra lumii.                                                                                                                                                 
 
(09) Filosofia.  Teologul Richard Halvorsen a făcut următoarea afirmaţie interesantă: 
„Istoricilor religiei le place să spună că creştinismul s-a născut în Orientul Mijlociu ca o 
religie, s-a mutat în Grecia şi a devenit o filosofie, a călătorit la Roma şi a devenit un sistem 
legal, s-a răspândit prin Europa ca o cultură şi, când a imigrat în America, creştinismul a 
ajuns un mare business.”  Nu ştiu dacă toate devenirile amintite de acest scriitor sunt 
exacte, dar că în Grecia creştinismul a devenit o filosofie e un fapt istoric.  Idei păgâne din 
Grecia au fost încorporate în doctrine zise creştine, ducând la un păgânism botezat.  Pavel a 
prevăzut lucrul acesta şi a fost inspirat să scrie: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu 
filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale 
lumii şi nu după Hristos” (Col 2,8).                                                                                                                                           
 
(10) Minunile.  Ne aducem aminte că vrăjitorii din Egipt au imitat minunile făcute de Moise 
şi Aaron în faţa lui faraon: „Dar faraon i-a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi 
vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor” (Exod 7,11).  Adică au creat 
impresia falsă că toiegele lor s-au transformat în şerpi (versetul 12), aşa cum a fost cazul cu 
toiagul lui Aaron (versetul 10), însă şarpele adevărat a înghiţit şerpii falşi (versetul 12).  Au 
reuşit cu asemenea înşelăciuni până la plaga a treia, când nu au putut să transforme ţărâna 
în păduchi, adică să creeze viaţă din materie nevie, cum a reuşit, prin puterea lui Dumnezeu, 
Aaron (vezi Exodul 8,16-19).  Există minuni autentice, toate produse de Dumnezeu, şi există 
minuni false, care, ori sunt bazate pe „iuţeală de mână şi nebăgare de seamă”, ca în cazul 
spectacolelor de circ, ori sunt opera diavolului.  Despre omul fărădelegii citim că „arătarea 
lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase” (2 
Tes 2,9).  În profeţia despre acţiuni viitoare ale proorocului mincinos, se spune: „Săvârşea 
semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa 
oamenilor.  Şi-i amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă 
în faţa fiarei” (Apoc 13,13.14).                                                                                                                                                               
 
(11) Teoriile false.  S-a pornit din Grădina Edenului, unde Satana a lansat teoria nemuririi 
sufletului („Hotărât, că nu veţi muri!”, Gen 3,4), teorie crezută de majoritatea bisericilor.  
Creştinismul apostaziat, cu toată diversitatea formelor lui de organizare, este unit mai ales 
prin cele două teorii false, bazate pe răstălmăcirea Scripturilor: a nemuririi sufletului şi a 
zilei soarelui ca fiind adevărata zi a Domnului.  Dincolo de acestea două, mii şi mii de rătăciri 
teologice abundă în toate bisericile care refuză a primi „credinţa care a fost dată sfinţilor o 
dată pentru totdeauna” (vezi Iuda 3), aşa cum este ea acceptată şi propovăduită de biserica 
rămăşiţei (vezi Apocalipsa 12,17; 19,10; 14,12 etc.).                                                                                                                                                
 
(12) Trezirile false.  Satana a încercat întotdeauna să imite lucrările lui Dumnezeu, să pună 
în sarcina lui Dumnezeu ceea ce face el şi să-i amăgească pe oameni în orientarea lor 
religioasă.  Astfel, el a creat creştinismul apostaziat prin amestecarea adevărului cu 
păgânismul.  A studiat foarte bine Biblia şi încearcă să efectueze unele lucrări în numele lui 



Dumnezeu, neutralizând astfel orice interes pentru adevărul biblic autentic.  A lucrat prin 
Simon Magul în Samaria şi i-a făcut pe oameni să creadă că aceea era „puterea lui 
Dumnezeu, cea care se numeşte ‚mare’” (Fapte 8,9-11; citatul este din versetul 10).  În 
diferite biserici, diavolul stârneşte mişcări de „redeşteptare”, „treziri” gălăgioase, sub 
pretextul că lucrează Duhul Sfânt.  Iată ce a văzut sora White într-o viziune: „M-am întors ca 
să privesc la grupa care sta încă plecată în faţa tronului; ei nu ştiau că Isus i-a părăsit.  
Satana părea să fie la tron, încercând să facă lucrarea lui Dumnezeu.  I-am văzut privind în 
sus către tron şi rugându-se: ‚Tată, dă-ne Spiritul Tău.’  Satana a suflat atunci asupra lor o 
influenţă nesfântă; în ea era lumină şi multă putere, însă nu dragoste duioasă, bucurie şi 
pace.  Scopul Satanei era să-i ţină amăgiţi, să-i facă să dea înapoi şi să-i înşele pe copiii lui 
Dumnezeu.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 56)  
 

 Întâlnim pe teritoriul Sfintei Scripturi o mulţime de înşelători:                                                                  
 
(01) Cain l-a înşelat pe Abel: „Haidem să ieşim la câmp” (Gen 4,8).  Pentru o plimbare sau 
pentru ce?  Abel nu bănuia nimic.  Acolo, „la câmp”, Cain l-a omorât pe fratele său.                                                                                                  
 
(02) Iacov l-a înşelat pe Esau, luându-i binecuvântarea (vezi Geneza 27,1-40).                                                                            
 
(03) Laban l-a înşelat pe Iacov de zece ori (vezi Gen 31,7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
(04) Bătrânul prooroc din Betel l-a înşelat pe omul lui Dumnezeu din Iuda care l-a mustrat 
pe Ieroboam; l-a determinat să calce porunca lui Dumnezeu, venind şi mâncând în casa lui 
(vezi 1 Împ 13,11-32).                                                                                                                          
 
(05) Mergând la profetul Ahia din Silo, soţia lui Ieroboam încerca, potrivit cu sfatul soţului 
ei, să se dea „drept alta”, dar profetul a fost avertizat de Dumnezeu împotriva acestui 
şiretlic şi i-a strigat: „Intră, nevasta lui Ieroboam; pentru ce vrei să te dai drept alta?”  (1 Împ 
14,1-18; citatul este din versetul 6)                                                                                                               
 
(06) Anania şi Safira au încercat să-l mintă pe Petru cu privire la preţul moşioarei vândute; 
de fapt, ei încercau să-L mintă pe Duhul lui Dumnezeu şi fiecare din ei a murit pe loc, 
imediat după rostirea minciunii (vezi Fapte 5,1-11).                                                                                        
 
(07) Fariseii şi irodianii au venit la Isus ca să-L prindă cu vorba; după ce au rostit cuvinte de 
apreciere la adresa Lui, L-au întrebat dacă trebuie plătit bir cezarului sau nu: „Atunci, fariseii 
s-au dus şi s-au sfătuit cum să-L prindă pe Isus cu vorba. . . .  Isus, care le cunoştea 
vicleşugul, a răspuns: ‚Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?’”  (Mat 22,15.18)                                                                                                                                               
 
(08) Când i-a mustrat pe farisei şi pe cărturari, Isus li S-a adresat prin cuvintele: „Vai de voi, 
cărturari şi farisei făţarnici!”  (Mat 23,13).  Iar pe ucenici i-a avertizat astfel: „Mai întâi de 
toate, păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia” (Luca 12,1).  Făţărnicia este 
încercarea de a crea o impresie favorabilă falsă despre sine şi este, astfel, o formă de 
amăgire, prezentă mai ales în manifestările religioase.                                                                                                                



 

 Am citit că Hristos nu Se încredea în oameni, ştiind prea bine ce era în ei.  Cum ştia?  Nu 
pentru că era Dumnezeu, fiindcă prin întrupare El a acceptat limitările proprii fiinţelor 
omeneşti muritoare.  Dar prin Duhul Sfânt era avertizat cu privire la primejdii şi cu privire la 
perversitatea oamenilor.  De exemplu, când unii cărturari gândeau că El huleşte iertând 
păcate, „îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: ‚Pentru 
ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?’”  (Marcu 2,6-8; citat este versetul 8).  Tot prin 
Duhul Sfânt a priceput Elisei că Ghehazi minte: „După aceea, s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea 
stăpânului său.  Elisei i-a zis: ‚De unde vii, Ghehazi?’  El a răspuns: ‚Robul tău nu s-a dus 
nicăieri.’  Dar Elisei i-a zis: ‚Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul şi a 
venit înaintea ta?  Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi şi 
roabe?’”  (2 Împ 5,25.26)      
 

 În Luca 4,1.2, citim că „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.”  Aşa cum aflăm din Luca 
4,4.8.10 şi Matei 4,4.7.10, Hristos a răspuns la fiecare ispită cu „este scris”.  Astfel, siguranţa 
noastră deplină împotriva amăgirilor în materie de credinţă constă în călăuzirea Duhului 
Sfânt („umblaţi cârmuiţi de Duhul”, Galateni 5,16) şi în credincioşia deplină faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu.    
 

 Când a fost răstignit Mântuitorul, Satana a fost demascat pentru totdeauna în faţa 
întregului univers ca fiind mincinos şi ucigaş.  Înainte de aceea, Isus a prezis această 
dezrădăcinare din simpatia fiinţelor cereşti: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12,31).  În cele din urmă, tatăl minciunii 
va fi „aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos” (Apoc 
20,10).  În iazul acela vor fi aruncaţi şi cei ce l-au urmat pe amăgitor: „Dar cât despre fricoşi, 
necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, 
partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc 21,8).  
Toţi mincinoşii, împreună cu tatăl minciunii, vor pieri în iazul de foc.  Şi minciună nu va mai 
exista niciodată, nici amăgitori.  Dar voi trăi în veci aceia „în gura cărora nu s-a găsit 
minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Apoc 14,5).   

 

 Să-L rugăm pe Domnul ca noi să facem parte dintre aceştia din urmă, ca să trăim într-un 
univers complet lipsit de înşelare şi de înşelători, în vecii vecilor.  Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 200: „Am venit la Tine, Doamne!”      

Cântarea de închidere, 642: „Rămâi cu a Ta milă!” 

 

           



IUBIREA DE APROAPELE  

 Iubirea creştină cuprinde toată gama relaţiilor omeneşti.  Nimeni nu este exclus sau uitat: 
rude, prieteni, cunoscuţi, necunoscuţi, ba chiar vrăjmaşi.  Poate nicio altă religie nu-i învaţă 
pe oameni să-şi iubească vrăjmaşii.  În poporul Israel contemporan cu Domnul Isus, se 
purtau discuţii aprinse în legătură cu definirea aproapelui.  Concepţiile acestea erau atât de 
diferite pe cât erau de diferite şi interpretările scrierilor lui Moise (după cea mai strictă 
definiţie, acestea erau numite în ebraică Tora).    
 

 În jurul datei naşterii Mântuitorului, adică la sfârşitul secolului dinainte de El şi începutul 
secolului întâi al erei creştine, au fost întemeiate în Palestina două şcoli de gândire 
teologică, după numele rabinilor care le-au fondat şi condus:                                                                                                        

 
(01) Şcoala Beth Shammai sau Casa lui Shammai, un rabin care era literalist în interpretarea 
scrierilor sacre şi s-a împotrivit oricărei inovaţii în iudaism.                                                                              
 
(02) Şcoala Beth Hillel sau Casa lui Hillel, după numele lui Hillel, un rabin ai cărui urmaşi au 
devenit exponenţii liberali ai interpretării legilor din Tora.  Câteva reguli stabilite de Hillel au 
fost baza hermeneuticii rabinice.    
  

 Se pare că fariseii se orientau după Shammai, iar saducheii după Hillel.  Iată o istorisire care 
arată diferenţa de temperament şi tratare a oamenilor dintre cei doi teologi iudei: „Un 
păgân s-a dus la Shammai şi i-a spus: ‚Sunt dispus să mă convertesc cu condiţia ca tu să 
reuşeşti să mă înveţi întreaga Tora în timpul cât stau într-un picior.’  Shammai l-a alungat cu 
o unealtă de zidărie pe care o avea în mână.  Omul s-a dus să-l vadă pe Hillel, care l-a 
convertit, spunându-i: ‚Fă altora ce ai vrea să-ţi facă ei ţie.  Aceasta este Tora.  Restul sunt 
doar comentarii.  Mergi şi studiază-le.’”  (Din revista Shabbath Shalom, decembrie 1995, 
pagina 17)     
 

 O altă sursă redă sfatul lui Hillel în felul următor: „Ce este detestabil pentru tine, nu fă 
aproapelui tău; aceasta este întreaga Tora, în timp ce restul este comentariul ei.”  (Din 
Talmud Shabbath 31a, ediţia Soncino, pagina 140, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 356) 

 

 Mântuitorul a redat ideea aceasta într-o formă pozitivă în Predica de pe Munte: „Tot ce voiţi 
să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea şi proorocii” 
(Mat 7,12).  Aceasta este regula de aur formulată de Hristos şi stă în picioare de 2.000 de 
ani; ea e mult mai cunoscută decât variante prezente în alte scrieri.   

 

 Un fariseu s-a apropiat de Isus cu o întrebare privitoare la lege; iată citatul biblic 
corespunzător: „Şi unul din ei, un învăţător al legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea 
următoare: ‚Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?’  Isus i-a răspuns: ‚Să-L 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău.’  Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.  Iar a doua, asemenea ei, este: ‚Să-l 



iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’  În aceste două porunci se cuprinde toată legea şi 
proorocii” (Mat 22,35-40).   

 

 Să se observe această similitudine: atât în regula de aur, care cere să facem pentru 
aproapele ce am dori să facă el pentru noi, cât şi în cele două mari porunci, referitoare la 
iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele, se cuprind în întregime legea şi 
proorocii, s-ar zice Sfânta Scriptură întreagă.   

 

 Putem privi lucrurile şi din alt punct de vedere şi anume, Decalogul Moral, Cele Zece 
Porunci, se află aici în rezumat.  Oamenii fac multe legi, le fac şi le desfac, adaugă 
amendamente la ele, astăzi permit ce interziceau ieri.  Se apreciază că, de când există 
lumea, au fost promulgate circa 35.000.000 de legi.  Cărţi întregi sunt necesare pentru a 
cuprinde toate normele morale care derivă din zece articole scurte, aşa cum le avem în 
Exodul 20,1-17.  Nu există legislaţie omenească în care să nu fie nimic din Decalog.  Acest 
COD divin oamenii îl pot combate, îl pot răstălmăci, îl pot urî şi îl pot călca, dar nu-l pot 
ignora în totul.  Pentru că nu există societate omenească unde tribunalele să nu-i 
osândească, pe bază de legi, pe ucigaşi, pe hoţi, uneori şi pe mincinoşi. 

 

 Şi apoi, Isus a făcut un rezumat al rezumatului: Cele Zece Porunci le-a concentrat în două, 
aşa cum am arătat, iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele.  Dar El S-a 
repetat, de fapt, pentru că acelaşi lucru îl făcuse cu multe secole mai înainte.  Când i-a 
răspuns învăţătorului legii, Isus a citat cuvinte din Vechiul Testament, rostite cândva de El.  
El nu a produs acum porunci noi, ci a arătat, potrivit cu întrebarea pusă, „care este cea mai 
mare poruncă din lege”, adăugând-o şi pe „a doua, asemenea ei”.  Amândouă erau din 
Vechiul Testament.  Iată locurile originale:                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
- „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată 
puterea ta” (Deut 6,5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
- „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.  Eu sunt Domnul” (Lev 19,18).  
 

 „Eu sunt Domnul.”  Aici este semnătura Domnului, da fapt a Fiului lui Dumnezeu, care în 
cadrul planului de mântuire Şi-a luat răspunderea să Se ocupe de oamenii păcătoşi.  El a dat 
toate poruncile din Vechiul Testament, adică Cele Zece Porunci şi formulările scurte de mai 
sus, cum şi toate instrucţiunile pe care le-a primit poporul Său de-a lungul secolelor.   
 

 Unii cititori ai Bibliei fac distincţie între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile lui Isus.  În 
Apocalipsa 14,12, se arată care sunt semnele distinctive ale poporului lui Dumnezeu: 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.  Poruncile lui Dumnezeu se găsesc în toată Biblia, 
iar poruncile lui Isus sunt absolut aceleaşi, căci Isus a zis, „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 
10,30).  Isus l-a condus pe poporul Israel în vechime, El i-a dat Cele Zece Porunci, în scris şi 
oral, El a rostit cele două mari porunci rezumative. 

 



 Apostolul Ioan a scris: „Prea iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe 
care aţi avut-o de la început” (1 Ioan 2,7).  „Şi acum te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie 
o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii” (2 Ioan 5).   

 

 Şi, totuşi, Isus a zis către ucenicii Săi: „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).  Era nouă porunca iubirii de 
aproapele?  Nu.  Era foarte veche.  Totuşi, în formularea ei de către Isus, era ceva nou.  Se 
spusese până atunci: ca pe tine însuţi.  Termenul de comparaţie, punctul de plecare era 
iubirea faţă de sine însuşi; cum se iubea omul pe sine, aşa trebuia să-l iubească pe 
aproapele: frate, prieten, cunoscut, necunoscut, duşman.  Isus a mers mai departe: iubeşte-l 
pe aproapele tău nu doar ca pe tine însuţi, ci aşa cum Eu v-am iubit pe voi.  Nu doar iubirea 
mea faţă de mine este măsura pentru cât îl iubesc eu pe aproapele, ci iubirea lui Isus faţă de 
mine.  Atât de mult m-a iubit Isus pe mine, încât S-a uitat pe Sine şi S-a jertfit pe Sine pentru 
noi, păcătoşii. 

 

 Aşa a zis El în Matei 20,28: „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.”  Acelaşi lucru îl spune şi Ioan: 
„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).   

 

 „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, s-a zis mai înainte.  Dar este permisă iubirea 
de sine?  Nu zice Pavel în 2 Timotei 3,1.2, „să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele; 
căci oamenii vor fi iubitori de sine . . .”?  Da, dar iată şi alt text, scris tot de el: „Tot aşa 
trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor.  Cine îşi iubeşte nevasta, se 
iubeşte pe sine însuşi.  Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte 
cu drag, ca şi Hristos biserica” (Efes 5,28.29).  Din moment ce se face o comparaţie cu modul 
cum Hristos Îşi îngrijeşte biserica, atunci este normal ca oamenii să-şi îngrijească trupul.  
Este chiar o poruncă morală, porunca a şasea, pentru că distrugerea de sine este sinucidere.  
De aceea ni se spune că trupul nostru este templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt 
(vezi 1 Corinteni 3,16.17 şi 6,19.20).   

 

 Ar fi deci două argumente care fac din iubirea propriei fiinţe o necesitate şi o opţiune 
normală:                                                                                                                                                           

 
(01) Îngrijirea vieţii proprii, a sănătăţii, ca respect pentru ce a creat Dumnezeu, pentru ce Îi 
aparţine lui Dumnezeu şi care trebuie să aibă parte de sfinţire deplină (vezi 1 Tesaloniceni 
5,23).  Dacă aceasta este iubire de sine, nu este nimic rău în ea.                                                                                                                                                                      
 
(02) Când îşi iubeşte soţia, soţul se iubeşte pe sine; generalizând, putem spune: când îl 
iubeşte pe aproapele, omul se iubeşte pe sine.  Iubirea de sine este acceptabilă atunci când 
este indirectă, când nu stă în centrul atenţiei şi al preocupării, ci izvorăşte din iubirea faţă de 
alţii.   
 



 Iubirea absolută faţă de sine, exclusivă pentru sine, aceea este înfierată de apostol în 2 
Timotei 3,2, si aceea este luciferică, așa cum se arată în Isaia 14,12-15, unde sunt dezvăluite 
gândurile lui Lucifer dinainte de a produce tulburare în cer.  Persoana întâi, propria sa 
persoană, apare de cinci ori:                                                                                                                                                            
 
(01) „mă voi sui în cer” (eu);                                                                                                                                                                   
(02) „îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu” (eu);                               
(03) „voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei” (eu);                              
(04) „mă voi sui pe vârful norilor” (eu);                                                                                                            
(05) „voi fi ca Cel Preaînalt” (eu).                                                                                                                       
  

 Am pus pronumele personal pentru persoana întâi singular „eu” în paranteză, pentru că în 
româneşte nu este nevoie să fie exprimat, el este inclus în persoana verbului.  În alte limbi 
însă, cum ar fi limba germană şi limba engleză, acest pronume trebuie să fie exprimat.  Prin 
urmare, de cinci ori în acest context, Lucifer preamăreşte propria sa persoană.  Totul se 
mărgineşte la sine, porneşte de la sine şi se încheie cu sine. 
 

 Având în vedere acest mod egoist de existenţă şi comportare, Hristos a zis: „Pentru că 
oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde” (Mat 16,25); aceasta înseamnă că oricine face 
din viaţa sa, din propria sa persoană, un zeu se va pierde.  Aceasta este iubirea de sine 
osândită de Pavel.  Sau şi mai accentuat: „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, 
pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa 
sa, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14,26).  Ce înseamnă toate aceste urâri?  Înseamnă a-i 
iubi pe aceştia – tată, mamă, nevastă, copii, fraţi, surori – mai puţin decât pe Isus.  El să fie 
suprem.  El trebuie iubit mai mult chiar decât viaţa proprie.   
 

 Dar a făcut oare vreodată cineva aşa?  Este posibil aşa ceva?  Bineînţeles că da: „Ei l-au 
biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 
moarte” (Apoc 12,11).  În Apocalipsa 21,8, se arată cine sunt oamenii care vor fi pierduţi, 
care vor fi în afara cetăţii sfinte: fricoşii, necredincioşii, scârboşii, ucigaşii, desfrânaţii, 
vrăjitorii, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii.  Să se observe că se începe cu „fricoşii”.  Cine 
sunt aceştia şi ce fel de frică este în discuţie?  Este vorba de laşitate: de frica morţii, a 
torturii, a prigoanei, a suferinţei, a pierderilor, a batjocurii, mulţi oameni se leapădă de 
adevăr sau nici măcar nu-l primesc.  Pot ei să fie cu Dumnezeu în cetatea Sa în veci? 

 

 Interesant este că rezumarea Celor Zece Porunci în două nu este cea mai scurtă redare a lor.  
Iată ce zice Pavel: „De fapt, ‚să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci o mărturisire 
mincinoasă, să nu pofteşti’, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: 
‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’” (Rom 13,9).  Normal, este vorba de porunci 
de pe tabla a doua, care se referă la aproapele, deşi e rostit şi un etcetera.  Inclusiv cele de 
pe prima tablă?  Avem aici răspunsul: „Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: 
‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’” (Gal 5,14).   

 



 Erau două porunci, aşa cum a arătat Isus: „. . . aceasta este cea dintâi şi cea mai mare 
poruncă”, „. . . iar a doua, asemenea ei”.  Cum s-a ajuns la una?  O neagă Pavel pe prima şi 
cea mai mare?  Explicaţia acestei restrângeri maxime o dă apostolul Ioan: „Dacă zice cineva, 
‚eu Îl iubesc pe Dumnezeu’, şi îl urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu-l 
iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să-L iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L 
vede?”  (1 Ioan 4,20).  Nu poate exista iubire de Dumnezeu fără iubirea de aproapele.  Bine, 
dar nu iubesc şi ateii?  Când iubirea de aproapele este autentică şi deplină, ea implică 
iubirea de Dumnezeu.   

 

 Această explicaţie dată de Ioan în legătură cu prezenţa indiscutabilă a iubirii de Dumnezeu 
când iubirea de aproapele se practică în adevăr reiese şi din cuvintele Domnului Isus, rostite 
la venirea Sa, când îi va despărţi pe oameni, punându-i pe unii la dreapta şi pe alţii la stânga 
Lui.  Celor de la dreapta le va spune: „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).  
Care lucruri?  Şase: hrănirea flămânzilor, adăparea celor însetaţi, primirea de oaspeţi, 
îmbrăcarea celor goi, vizitarea bolnavilor şi vizitarea celor întemniţaţi.  Când lor le facem 
binele aşteptat, atunci I l-am făcut lui Hristos.  E un alt fel de a zice: dacă îl iubiţi cu adevărat 
pe aproapele, neapărat şi implicit îl iubiţi pe Dumnezeu.  Celor de la stânga le va spune că ei 
nu au făcut aceste lucruri semenilor lor, de aceea ei nu L-au iubit pe Hristos. 

 

 Iubirea faţă de aproapele se manifestă cel puţin în următoarele patru forme:                                                                                                                         

(01) A nu fi pentru nimeni o pricină de poticnire 

„Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi 
pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire” (Rom 14,21).  De orice 
lucru să te fereşti, la orice lucru să renunţi, dacă acel lucru este pentru aproapele un prilej de 
cădere, de păcătuire sau de slăbire.  Poate zici: „pentru mine, lucrul acesta nu este păcat.”  
Da?  Pavel nu zice „păcat”, el zice „orice lucru”.  În Evrei 12,1, citim: „. . . să dăm la o parte 
orice piedică şi păcatul . . .”.  Piedică şi păcat.  Nu este acelaşi lucru, altfel nu s-ar fi folosit 
conjuncţia „şi”.                                                                                                                                                     

Dumneata spui despre un lucru că nu este păcat; probabil că nu este, dar el poate fi o 
„piedică”, piedică pentru altul, şi piedicile îi pot răsturna pe oameni, le pot frânge gâtul.  Faci 
ceva, ai un obicei, care pentru dumneata nu este o problemă, dar poate fi pentru fratele 
dumitale.  Te gândeşti numai la dumneata sau şi la el?  El se va tulbura, va suferi, poate va 
cădea, pentru că dumneata ţi-ai permis un anumit lucru, care pentru dumneata nu este o 
problemă, dar este pentru el şi pentru alţii.                                                                                                                                  

Şi pentru alţii.  De ce zic aşa?  Nu numai pentru unul.  Se va găsi cineva care să-ţi ceară 
lucruri absurde, imposibile sau ridicole, de exemplu să arunci ceasul sau să te tunzi la zero.  
Nu este vorba de capriciile unei persoane.  Dar dacă este un lucru care pentru mulţi e o 
pricină de poticnire?  Renunţă la el!  Ca să arăţi că îl iubeşti pe aproapele dumitale; şi te 
asigur că fără lucrul acela nu vei muri; dar va trăi el.                                                                                  



 

Hristos a avut o soluţie drastică; nu ştiu dacă s-a aplicat vreodată şi nici El nu a zis să se 
aplice, dar reiese din cuvintele Sale că individul discutat ar merita aşa ceva, iar Hristos este 
foarte întristat când îl conducem pe cineva la păcat: „Ar fi mai de folos pentru el să i se lege 
o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să-l facă pe unul din aceşti micuţi să 
păcătuiască” (Luca 17,2).  Iubirea faţă de aproapele!!!  Dacă soluţia aceea drastică nu s-a 
aplicat, o va aplica Hristos cândva: „Fiul omului îi va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din 
împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea 
şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 13,41.42).  În 
Apocalipsa 21,8, acel cuptor aprins este numit „iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică 
moartea a două”.  Iaz, mare, adâncul ei – înecat în ea, pentru săvârşirea nelegiuirii, pentru 
conducerea altora la păcat, la cădere.                                                                                                         

(02) A face bine aproapelui 

Vorbind prin profetul Isaia, Dumnezeu a osândit făţărnicia religioasă; aceasta exaltă formele 
moarte în dauna adevăratei temeri de Dumnezeu.  El a zis: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă 
lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;   
împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă-l vezi pe 
un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău” (Isa 58,6.7).                                                                       

Trei din cele şase binefaceri amintite de Hristos în Matei 25,34-46 apar în acest text:                                                     

(01) hrănirea flămânzilor – „împarte-ţi pâinea cu cel flămând” („am fost flămând şi Mi-aţi dat 
de mâncat”);                                                                                                                                                       

(02) cazarea celor lipsiţi de adăpost – „adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost” („am fost 
străin şi M-aţi primit”);                           

(03) îmbrăcarea celor goi – „dacă-l vezi pe un om gol, acoperă-l” („am fost gol şi M-aţi 
îmbrăcat”).   

Dumnezeu porunceşte deci: „împarte-ţi pâinea cu cel flămând.”  Eu văd aici două aspecte 
fundamentale:                                                                 

(01) Cantitate: „-ţi”, de la „împarte-ţi” pâinea, înseamnă „este pâinea ta”, deci nu surplusul; 
nu ai prea multă, dar altul nu are deloc – împarte-o, mănâncă mai puţin, ca să poată muşca 
şi el: „împarte-o în şapte şi chiar în opt” (Ecl 11,2).                                                                                  

(02) Calitate: este pâinea ta, din care tu mănânci – să nu dai aproapelui ce tu nu ai putea 
mânca, ce e de proastă calitate, inutilizabil, poate chiar stricat, pentru că şi aşa o arunci.  Nu!  
Pâinea ta!                                                                                                                                                            

Aşa a făcut văduva din Sarepta: ea avea puţină făină, puţin ulei, gândul ei era să pregătească 
din ele ceva pentru ea şi pentru copilul ei, să mănânce din ele şi apoi să moară.  Le-a pus la 
dispoziţia omului lui Dumnezeu.  Întâi pentru el.  Şi Domnul a umplut golul pe o bază 



permanentă (vezi 1 Împăraţi 17,8-16).  Nu mori de foame dacă dai pâinea ta aproapelui; 
Dumnezeu Se va îngriji în mod miraculos.   

Un pastor din Germania povestea undeva în România, în octombrie 1986, o scenă văzută de 
dânsul în Africa: când s-a strâns colecta, o soră a pus în coş un ştiulete de porumb.  Era 
zecimea pe care o aducea, partea Domnului.  Lucrase în cursul acelei săptămâni pentru 
numai zece ştiuleţi de porumb.  Am făcut socoteala în dolari şi anume, am cumpărat în 
Statele Unite de la un magazin 4 ştiuleţi pentru 99 de cenţi, să zicem un dolar, deci numai 25 
de cenţi bucata.  Totuşi, uneori sunt mai scumpi, se dau numai doi ştiuleţi la dolar, ceea ce 
înseamnă 50 de cenţi bucata.  Zece ştiuleţi, câţi a câştigat sora aceea din Africa într-o 
săptămână, înseamnă 50 de cenţi x 10 ştiuleţi = 5 dolari.  Cinci dolari (cât ar fi în lei?) 
câştigase ea într-o săptămână, adică în cel puţin 60 de ore de lucru.  Faceţi şi dumneavoastră 
socoteala în preţ local – să lucraţi pentru zece ştiuleţi de porumb pe săptămână!  (În Statele 
Unite, salariul minim impus de lege era de peste 7 dolari pe oră în 2009!)   

Există astfel de locuri şi astfel de familii care trăiesc în sărăcie cruntă.  Trăiţi mai bine?  
Gândiţi-vă şi la ei.  Ajutându-i, vă adunaţi o comoară în ceruri, unde hoţii nu o sapă şi nimic 
nu o poate distruge.  Iar Isus va zice: „Mie Mi-aţi făcut lucrul acesta!”                                                                  

(03) A-i avertiza pe cei greşiţi 

Vorbind prin proorocul Ezechiel, Dumnezeu a arătat datoriile slujitorilor Săi faţă de toţi 
ceilalţi: „Când voi aduce sabia peste vreo ţară şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om 
oarecare şi-l va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna 
din trâmbiţă şi va da de ştire poporului şi dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri şi 
va veni sabia şi-l va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui.  Fiindcă a auzit sunetul 
trâmbiţei şi nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui; dar dacă se va feri, îşi va 
scăpa viaţa” (Ezec 33,2-5).                                                                                                                            

Ce se va întâmpla dacă străjerul nu-şi va face datoria?  Răspunsul este dat în continuare: 
„Dacă însă străjerul va vedea venind sabia şi nu va suna din trâmbiţă şi dacă poporul nu va fi 
înştiinţat şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii 
lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.  Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste 
casa lui Israel.  Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din 
partea Mea.  Când zic celui rău: ‚Răule, vei muri negreşit!’, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la 
calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta” 
(versetele 6-8). 

Acest aranjament divin este redat şi în altă parte a aceleiaşi cărţi: „Fiul omului, te pun 
păzitor peste casa lui Israel.  Când vei auzi un cuvânt, care va ieşi din gura Mea, să-i 
înştiinţezi din partea Mea!  Când voi zice celui rău: ‚Vei muri negreşit!’, dacă nu-l vei înştiinţa 
şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri 
prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!  Dar dacă îl vei înştiinţa pe cel rău şi 
el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, 
dar tu îţi vei mântui sufletul!”  (Ezec 3,17-19) 



Apostolul Pavel îl îndemna astfel pe colaboratorul lui mai tânăr Timotei: „. . . mustră, ceartă, 
îndeamnă, cu toată blândeţea şi învăţătura” (2 Tim 4,2).  Când mustrarea, certarea, 
îndemnul sunt făcute cu blândeţe şi dragoste, ele pot da rezultate pozitive.  Nu întotdeauna, 
pentru că voinţa nimănui nu poate fi forţată, dar sunt mai mari şanse de îndreptare prin 
acest ajutor preţios din partea slujitorului lui Dumnezeu. 

Străjer, profet, apostol, lucrător în via Domnului.  Dar alţii?  Se limitează dragostea de 
aproapele, prin corectare la caz de nevoie şi la timp, numai la cei cu răspundere, la cei 
chemaţi să vegheze, să conducă, să propovăduiască?  În niciun caz.  Cum poţi să-l vezi pe 
aproapele mergând într-o direcţie greşită, făcând ceva care-l va duce la pieire şi să stai 
nepăsător, oricine ai fi?   

Ştiu că unii vor veni cu textul din Matei 7,1-5, despre nejudecarea aproapelui, despre pai şi 
bârnă, dar textul acesta nu trebuie să inhibe şi să neutralizeze intervenţia frăţească 
salvatoare când este neapărată nevoie de ea.  Hristos S-a referit la făţărnicie, la amestecul 
răutăcios în viaţa altora, nu la asistenţă pozitivă, vitală, creştinească.  Iată ce zice în acest 
sens Iacov, fratele Domnului, care a crescut cu Mântuitorul şi Îi cunoştea mai bine gândirea 
decât noi: „Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr şi-l întoarce un altul, să ştiţi 
că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va 
acoperi o sumedenie de păcate” (Iac 5,19.20).   

Puneţi alături aceste două texte şi veţi înţelege bine ce este de făcut în legătură cu 
aproapele.  Nu judecare, dar întoarcere de pe calea pieirii, care este lucrare misionară în 
spiritul lui Hristos, iubire de aproapele exprimată prin interes profund şi autentic pentru 
situaţia lui veşnică.      

Ideea neintervenirii când oamenii greşesc şi alunecă nu provine din sanctuarul ceresc, ci de 
la cel rău, care ne-ar vrea pe toţi rătăciţi şi pierduţi.  Iată ce zice Scriptura: „Fraţilor, chiar 
dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu 
duhul blândeţii.  Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu” (Gal 6,1).  Ridicaţi-l!  Nu 
contra voinţei lui, ci cu acordul lui, pentru binele lui, şi cu duhul blândeţii.   

Nu numai de la cei ce sunt „duhovniceşti”, care nu au suferit astfel de prăbuşiri, se aşteaptă 
această formă a iubirii de aproapele, ci de la oricine Îl cunoaşte pe Domnul.  Simon Petru era 
în pragul rătăcirii; Mântuitorul S-a rugat pentru el şi Petru nu s-a pierdut.  Iată cum l-a 
avertizat Domnul: „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).  Observaţi un lucru: nu numai cei tari au chemarea să-i 
ajute pe cei greşiţi şi în curs de rătăcire, ci şi cei recuperaţi din focul ispitelor, „tăciunii scoşi 
din foc” (Zah 3,2).  Odată salvaţi, e datoria lor morală să se îngrijească de alţii, „să-i 
întărească pe fraţii lor”.   

Nu-l iubesc pe aproapele dacă nu-mi pasă de mântuirea lui, dacă îl las să rătăcească, să se 
încurce în mrejele Satanei şi eu îmi văd doar de propria mea bună stare spirituală.  
Adevăraţii creştini nu sunt egoişti.  Iuda, un alt frate al Domnului Isus, merge mai departe 
decât Iacov, când zice: „Mustraţi-i pe cei ce se despart de voi; căutaţi să-i mântuiţi pe unii, 



smulgându-i din foc; de alţii, iarăşi, fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de 
carne” (Iuda 22-23).  Cel ce s-a depărtat de calea adevărului este omul căzut între tâlhari, 
demonii care îl trag la vale ca să-l nimicească.  Fii samariteanul milos şi nu-l lăsa să piară! 

(04) A câştiga suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu 

În Apocalipsa 22,17, se face măreţul anunţ: „Şi Duhul şi mireasa zic: ‚Vino!’  Şi cine aude să 
zică: ‚Vino!’”  Noi cunoaştem voia lui Dumnezeu, calea spre cer.  Alţii nu o cunosc.  E datoria 
noastră morală, imediat ce ni s-a descoperit această nădejde, să o vestim şi altora.  Iubirea 
de aproapele din care lipseşte angajamentul misionar e o iubire situată undeva foarte 
aproape de zero.  Să-i dai pâine e lucru mare, dar o va mânca şi se va termina.  Dacă îi dai 
pâinea vieţii, l-ai salvat nu de la inaniţie, nu pentru câteva ore sau zile, ci pentru veşnicie.   

„Isus nu a socotit cerul un loc de dorit, atâta vreme cât noi eram pierduţi.  El a părăsit curţile 
cereşti pentru o viaţă de ocară şi insultă şi pentru o moarte ruşinoasă.  El, care era bogat în 
comorile inestimabile ale cerului, S-a făcut sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să ne 
îmbogăţim.  Trebuie să-L urmăm pe calea pe care a mers El.  Iubirea față de sufletele pentru 
care a murit Hristos înseamnă răstignirea firii.  Acela care este un copil al lui Dumnezeu ar 
trebui să privească de acum încolo la sine ca la o za în lanţul coborât pentru salvarea lumii, 
una cu Hristos în planul Său de milă, mergând cu El pentru căutarea şi salvarea celor 
pierduţi.  Creştinul trebuie să înţeleagă întotdeauna că el s-a consacrat pe sine lui Dumnezeu 
şi că el trebuie, prin caracterul său, să-L descopere lumii pe Hristos.  Sacrificiul de sine, 
simpatia, iubirea manifestate în viaţa lui Hristos trebuie să reapară în viaţa lucrătorului 
pentru Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 417)   

„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 (2 Pet 3,12).”  
(Ibid., pagina 633)   

„Fiecare ucenic adevărat se naşte în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.  Acela care bea din 
apa vie devine o fântână de viaţă.  Primitorul devine dătător.  Harul lui Hristos în suflet este 
ca un izvor în pustiu, ţâşnind afară ca să-i răcorească pe toţi şi făcându-i, pe aceia care sunt 
gata să piară, dornici de a bea din apa vieţii.”  (Ibid., pagina 195).  Doamne, fă din noi toţi 
astfel de izvoare binecuvântate!  Amin!            

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 410: „Iubirea ce ne face aşa de fericiţi”             

 

 

 



„O PORUNCĂ NOUĂ”  

 Când unul dintre învăţătorii legii L-a întrebat pe Domnul Isus Hristos care este cea mai mare 
poruncă din lege, răspunsul Mântuitorului a fost: „‚Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’  Aceasta este cea dintâi şi cea mai 
mare poruncă.  Iar a doua, asemenea ei, este: ‚Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi.’  În aceste două porunci se cuprinde toată legea şi proorocii” (Mat 22,37-40).   
 

 Zicând „legea şi proorocii”, Hristos S-a referit la părţi mari ale Vechiului Testament; când   
le-a explicat ucenicilor profeţiile despre suferinţele Sale, El 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).  Prin urmare, întregul Vechi Testament, toate 
Scripturile ebraice vechi se cuprind, în rezumat, în cele două mari porunci.  O aplicaţie 
specială se face însă la Cele Zece Porunci: toate zece sunt cuprinse, în esenţă, în cele două 
mari porunci.  Mai exact, primele patru porunci exprimă iubirea omului faţă de Dumnezeu, 
iar ultimele şase – iubirea sa faţă de aproapele.  Totul este iubire, aceasta este substanţa 
Celor Zece Porunci, a Sfintei Scripturi întregi.  Este copia caracterului lui Dumnezeu, pentru 
că „Dumnezeu este dragoste”, aşa cum scrie Ioan in prima sa epistolă, capitolul 4, versetele 
8 şi 16.   

 

 Astfel, Isus nu dădea porunci noi, nici nu era aceasta întrebarea învăţătorului legii; El a citat 
cele două mari porunci din Vechiul Testament: prima din Deuteronom  6,5 şi a doua din 
Leviticul 19,18.  Nu porunci noi, nu înlocuitoare, ci cuprinzătoare ale Celor Zece Porunci.  
Reconfirmarea lor.  Întărirea lor. 

 

 Şi, totuşi, cu scurt timp înainte de răstignirea Sa, Hristos le-a zis ucenicilor: „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.  
Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru 
alţii” (Ioan 13,34.35).  În acest text, care redă cuvintele Marelui Învăţător şi Salvator al lumii 
căzute în păcat, descoperim trei idei principale:                                                                                      

 
(01) Porunca iubirii reciproce a ucenicilor este „o poruncă nouă”.                                                   
 
(02) Noutatea ei constă în termenul de comparaţie folosit: ucenicii să se iubească unii pe 
alţii nu doar ca pe sine, ci aşa cum i-a iubit Hristos, ceea ce înseamnă mai mult decât pe 
sine, mergând până la sacrificiu suprem, aşa cum a făcut El.                                                                               
 
(03) Iubirea reciprocă dintre ucenici are funcţie misionară: ea îi conduce pe cei din afară la 
concluzia corectă şi sigură că ei sunt ucenicii Domnului Isus Hristos. 
 

 Cutremurul de pământ din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, a avariat unele case de 
rugăciune din România, printre care şi a Comunităţii R. din judeţul Iaşi.  După aceea, 
credincioşii de acolo, oameni harnici şi destoinici, au demolat casa de rugăciune avariată şi 
au construit una nouă, mare, frumoasă.  Erau, totuşi, unele probleme în relaţiile dintre 



membrii acelei comunităţi.  Eu serveam un alt district, dar districtul din care făcea parte 
Comunitatea R. era servit de un lucrător neîntărit prin binecuvântare, aşa că uneori 
mergeam acolo în vizită pentru servicii consacrate.  Într-o seară, am stat de vorbă cu 
comitetul comunităţii şi le-am spus: „Oamenii sunt impresionaţi de ce aţi realizat aici, de 
această casă de rugăciune.  Să ştiţi însă că mai trebuie şi altceva.  Isus nu a zis: ‚Prin aceasta 
vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi construi case de rugăciune mari şi 
impunătoare.’  Nu, El nu a zis aşa, ci ‚prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.’” 
 

 Vedeţi, Hristos nu le-a dat ucenicilor nişte embleme, nişte legitimaţii, nişte simboluri 
materiale, pe care să le arate lumii pentru a demonstra că sunt, într-adevăr, ucenici ai Săi.  
Dragostea lor unii faţă de alţii era suficientă legitimare: „A, da, aceştia sunt ucenicii lui Isus 
din Nazaret.”  Aşa erau recunoscuţi creştinii în primele secole; păgânii erau uimiţi de 
atmosfera dintre ei şi exclamau: „Iată ce mult se iubesc!”  Existau şi alte semne de 
recunoaştere: cunoştinţa din Scripturi, credincioşia faţă de ele, îndrăzneala de a le 
propovădui.  Iată ce se spune despre Petru şi Ioan: „Când au văzut ei (membrii Sinedriului) 
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). 

 

 Totuşi, cunoştinţa rece şi pur intelectuală nu spunea totul; criteriul principal al apartenenţei 
ucenicilor la Hristos era iubirea lor unii faţă de alţii.  Dar nu numai acest lucru, că erau 
ucenicii lui Hristos, dovedea iubirea lor reciprocă, ci ea conducea şi la concluzii mai înalte, 
aşa cum reiese din rugăciunea Domnului Isus Hristos: „Mă rog ca toţi să fie una (citiţi aici: să 
se iubească unii pe alţii!), cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, 
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,21).  Concluziile finale, rezultate din 
iubirea reciprocă a ucenicilor, la care urma să ajungă lumea, erau că Hristos a venit din cer, 
că este Fiul lui Dumnezeu, că a fost trimis de Dumnezeu-Tatăl.  În fond, aceasta era 
dezvăluirea planului de mântuire, era solia fundamentală de trimis lumii.  De ea depindea 
tot succesul propovăduirii evangheliei. 
 

 E întotdeauna aşa?  E împlinită întotdeauna porunca cea nouă a Domnului Isus Hristos?  Se 
iubesc credincioşii noştri, adventişti de ziua a şaptea, din toate comunităţile, unii pe alţii, 
aşa cum a poruncit, a dorit şi S-a rugat Domnul Isus?  Aşa să fie.  Dar nu este întotdeauna 
aşa.  Să fim cinstiţi, adesea există duşmănii teribile între „fraţi de credinţă”, între aceia care 
pretind a aştepta a doua venire a Domnului Isus Hristos.  Ce le va spune El acestora la 
venirea Sa?  „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 
fărădelege” (Mat 7,23).  Este foarte important să lucrăm în direcţia aceasta a realizării unei 
iubiri adevărate între noi toţi.  Atunci, lucrarea noastră în această localitate, în toată ţara 
noastră, în lumea întreagă ar fi mai rodnică, s-ar răspândi şi s-ar încheia mai rapid, iar 
Domnul nostru Isus Hristos ar veni mai curând. 
 

 Cândva, spre sfârşitul anilor 1950, aşteptam trenul pe peronul gării din oraşul Piteşti, ca să 
călătoresc la Bucureşti.  Erau şi alţii care aşteptau acel tren.  Am auzit, fără să vreau, discuţia 
dintr-un grup de persoane situate în apropiere.  Vorbeau despre nişte credincioşi, probabil 



de la alt cult; unul dintre ei a zis: „Da, da!  Ei zic că fac bine, dar se ajută între ei!”  Este rău 
când credincioşii se ajută între ei?  Absolut deloc.  E numai normal.  Dar numai între ei?  Iată 
ce a zis apostolul Pavel, vorbind la modul general şi subliniind şi prioritatea: „Aşadar, cât 
avem prilej, să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor în credinţă” (Gal 6,10).  „Cât avem 
prilej”, în acest context, înseamnă „cât avem ocazie”, dar şi „cât avem cu ce, cât avem 
posibilitate”.   
 

 Ce zice apostolul este că binefacerea, care este o formă, dar nu singura, de exprimare a 
iubirii faţă de aproapele, trebuie practicată faţă de toată lumea, dar mai întâi faţă de fraţii 
de credinţă, faţă de cei din biserică, fraţi şi surori.  De ce mai întâi?  E numai normal, pentru 
că îi cunoaştem şi ştim care şi unde sunt nevoile, că ajutorul nostru ajunge în locul potrivit.  
Tot Pavel scria: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a 
lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (1 Tim 5,8).  „Ai lui” poate 
însemna o familie lărgită, în care pot intra părinţi, socri, fraţi şi surori ajunşi în încurcături.  
„Cei din casa lui” înseamnă familia proprie: soţie şi copii.  Cel care nu se îngrijeşte de cei din 
casa lui „este mai rău decât un necredincios”.  Îngrijirea de familia proprie nu este un lucru 
nepotrivit, ci este chiar o probă a credincioşiei.  Ce ar însemna să-i hrăneşti pe copiii 
vecinilor şi să-i laşi pe copiii dumitale să moară de foame?  

 

 Principiul care operează în familie este valabil şi în biserică: ar fi oare potrivit să ajutăm 
săracii din sat sau să trimitem bani pentru înfometaţii din Darfur, Sudan, iar flămânzii din 
comunitatea noastră să fie uitaţi?  Mântuitorul a zis: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!  
Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă şi, după ce a 
ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi 
voi înşivă” (Mat 23,15).  Marea şi pământul, ţinuturi îndepărtate!  Hristos le-a cerut 
ucenicilor să ducă evanghelia „până la marginile pământului” (vezi Fapte 1,8), dar nu le-a 
spus să înceapă de acolo, ci din Ierusalim, de aici, de acasă.  Binele, misionar sau material, 
trebuie făcut întâi pentru nevoiaşii de lângă noi, apoi pentru cei care trăiesc mai departe. 

 

 Când Isus a zis, „vă dau o poruncă nouă, să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu”, El nu a 
exclus iubirea ucenicilor între ei, ba chiar a subliniat-o în primul rând.  Dar trebuie rămas 
acolo?  Porunca generală din Vechiul Testament era să fie iubit „aproapele”.  Nu în sensul 
restrictiv, limitat la naţiunea lor sau la cei de aceeaşi opinie cu ei, cum gândeau şi 
pretindeau unii dintre iudei; aproapele este orice fiinţă omenească, orice descendent sau 
descendentă din Adam şi Eva.  În primul rând „fraţii de credinţă”, dar nu numai fraţii de 
credinţă, ci „toţi”.   

 

 Iubirea predicată şi practicată de Hristos merge atât de departe, încât nimeni nu rămâne în 
afara acestui cerc.  Aşa rezultă din următoarele cuvinte ale Sale: „Dar Eu vă spun: iubiţi-i pe 
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc şi   
rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în 
ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei 
drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mat 5,44.45).  Iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri!  A făcut Isus aşa?  Da, 



S-a rugat pentru ei (vezi Luca 23,34).  Când iubirea noastră îi cuprinde şi pe vrăjmaşii noştri, 
nimeni nu este uitat, neglijat, evitat, eliminat.   
 

 Iubirea creştină porneşte de la membrii de familie, trece la credincioşii de aproape şi de 
departe, include toate rudele, pe toţi cunoscuţii, necunoscuţii, adversarii, vrăjmaşii.  Pe 
oricine.  Cine face aşa este fiu sau fiică în raportul său cu Tatăl din ceruri.  Aparţine familiei 
cereşti şi călătoreşte într-acolo: drum bun!   
 

 Prezentam un program de predici evanghelistice într-o comună mare din sudul României.  
Împreună cu pastorul local, locuiam la o familie de credincioşi adventişti de ziua a şaptea, a 
căror casă era situată foarte aproape de casa de rugăciune.  Mergeam pe jos şi nu ne 
trebuiau decât câteva minute.  Într-o seară, în drum spre adunare, l-am salutat pe un sătean 
în vârstă şi l-am invitat să vină cu noi la adunare.  Acesta ne-a spus că un vecin al său, care 
este credincios din acea comunitate, lasă păsările sale în grădina lui şi-i strică zarzavaturile.  
Ce puteam zice?  Că e un lucru normal?  Că nu e adevărat?  El ştia ce spune.  Poate minţea, 
ca o scuză ca să nu vină la adunare.  Dar dacă nu minţea?  I-am spus că oamenii pot face 
greşeli, că pot fi şi răi, dar mântuirea lui nu depinde de ei; el are nevoie să cunoască 
adevărul şi să-l primească în inimă şi viaţă. 

 

 De altfel, nu cred că minţea omul.  Gazdele, soţ şi soţie, probabil în vârstă de peste şaizeci 
de ani, erau de numai circa zece ani în credinţă şi erau persoane onorabile.  Îşi exprimeau 
regretul pentru lucruri care se întâmplă în comunitate, dar ne-au asigurat că ei nu se vor 
despărţi de Domnul şi de biserică din cauza aceasta, că nu se uită la oameni, ci merg la 
serviciile divine ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. 

 

 Am auzit de multe ori şi cred că aţi auzit şi dumneavoastră văicăreala aceasta: „Nu e iubire!  
În comunitatea noastră nu este iubire!”  Chiar aşa?  Ca răspuns, eu aş întreba: „Dar cum stai 
dumneata cu iubirea despre care vorbeşti, despre absenţa căreia din comunitate te plângi?  
Cu ce contribui dumneata ca să existe iubire în comunitate?  Comunitatea este formată din 
membri; dacă fiecare din ei îşi face partea, va fi iubire în comunitate şi niciun motiv de 
plângere.  Iar dacă s-a întâmplat, ca în biserica din Efes, ca dragostea să fi fost părăsită (vezi 
Apocalipsa 2,4), ceva trebuie făcut, ea poate fi reînsufleţită.  Dar fiecare are o parte în acest 
proces.”    
 

 Iubirea cerută de Sfintele Scripturi este autentică şi pură.  Ea nu este în niciun caz:                                                
 

(01) Făţarnică: „Dragostea să fie fără prefăcătorie” (Rom 12,9).  „Deci, ca unii care, prin 
ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi 
neprefăcută . . .” (1 Pet 1,22).                                                                                                                      
 
(02) Superficială: „. . . iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima” (acelaşi text).                      
 
(03) Exclusiv verbală: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu 
adevărul” (1 Ioan 3,18).  „Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele 



şi unul dintre voi le zice: ‚Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!’, fără să le dea cele 
trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?”  (Iac 2,15.16)                                                                             
 
(04) Sectaristă, limitată la „ai noştri”, aşa cum am arătat mai sus.                                                            
 
(05) Sentimentală - iată ce zice Spiritul Profetic în această privinţă: „Adevărata iubire este 
un principiu înalt şi sfânt, cu totul diferit în caracter de acea iubire care este trezită prin 
impuls şi care moare îndată când este încercată în mod sever.”  (The Adventist Home/ 
Căminul adventist, pagina 50)                                                                          
 
(06) De origine terestră: „Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi: paşnică, 
blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică” 
(Iac 3,17).  Vine de sus, adică din cer, această înţelepciune.  Dar nu este o înţelepciune 
glacială – vedeţi că ea conţine elemente constitutive ale iubirii creştine.                                                        
 
(07) Temporară: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” 
(Prov 17,17).  Oricând, nu uneori.  Dar cât timp?  „Dragostea nu va pieri niciodată” (1 Cor 
13,8).    
 

 Iată acum o listă de cinci funcţii ale iubirii creştine sau cum se comportă ea în adevăr:                                                        
 

(01) Dă atenţie la oricine, cu umilinţă, preţuire şi bunăvoinţă nelimitate.                                           
(02) Îi ajută pe oamenii nevoiaşi (cu adevărat nevoiaşi, nu trândavi sau profitori).                        
(03) Împărtăşeşte altora adevărul spiritual salvator.                                                                                                
(04) Iartă întotdeauna, în mod necondiţionat şi fără a-i umili în vreun fel pe cei iertaţi.                                                      
(05) Se fereşte să fie o pricină de poticnire pentru cei din jur, potrivit cu principiul din 
Romani 14,21.   
 

 Limba greacă veche, în care a fost scris Noul Testament, are câteva verbe care corespund 
românescului „a iubi”.  Două din ele, singurele folosite în Noul Testament, sunt: agapao, de 
la care provine substantivul agape, şi fileo, de la care provine substantivul filia.  Iată un citat 
în legătură cu aceşti termeni, aşa cum sunt ei folosiţi în Noul Testament: „Agape, ‚iubire’, cel 
mai înalt gen de iubire, care recunoaşte ceva de valoare în persoana sau obiectul care este 
ţinta acelei iubiri; iubire care este bazată pe principiu, nu pe emoţie; iubire care provine din 
respect pentru calităţile admirabile ale obiectului ei.  Această iubire este cea văzută între 
Tatăl şi Isus (vezi Ioan 15,10; 17,26); este iubirea răscumpărătoare a Dumnezeirii pentru 
omenirea pierdută (vezi Ioan 15,9; 1 Ioan 3,1; 4,9.16); este calitatea specială demonstrată în 
modul cum se tratează creştinii unii pe alţii (vezi Ioan 13,34.35; 15,12-14); este folosită 
pentru a arăta relaţia credinciosului cu Dumnezeu (vezi 1 Ioan 2,5; 4,12; 5,3).”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, 
pagina 778) 
 

 În Ioan 21,15-17, întâlnim ambele forme de iubire: Isus l-a întrebat pe Petru dacă Îl iubeşte 
mai mult decât toţi ceilalţi (cu agapao), iar Petru a răspuns că da (cu fileo); Isus l-a întrebat 



din nou cu agapao, Petru a răspuns din nou cu fileo; a treia oară, Isus l-a întrebat cu fileo, iar 
Petru a răspuns, ca de fiecare dată, cu fileo, care înseamnă a cultiva ataşament, atitudine 
prietenoasă, afecţiune.  In următoarele texte biblice este folosit verbul agapao: Ioan 3,16; 
13,34.35; Romani 5,5; 1 Corinteni 13,13 şi în tot acest capitol; Galateni 5,22; 1 Ioan 3,16.18; 
4,8.16; Apocalipsa 1,5. 

 

 Trebuie să-i iubim pe alţii, oricine ar fi ei, atât de mult cât dorim să ne iubească Dumnezeu 
pe noi.  Şi atât timp cât dorim să ne iubească Dumnezeu pe noi.  Atât de mult şi atât timp 
cât dorim să ne iubească ei pe noi.   

 

 Am arătat mai sus şapte caracteristici pe care iubirea creştină adevărată nu le manifestă şi 
nu le posedă.  Dar mai mult: există în Noul Testament un „poem al dragostei”, aşa cum este 
numit, scris de „poetul” Pavel; este capitolul al treisprezecelea din prima sa Epistolă către 
Corinteni.  În acest capitol, găsim o analiză a adevăratei iubiri, analiză mai bună, mai clară, 
mai vastă şi mai bogată în conţinut, decât orice am putea spune noi.  Înainte însă de a ne 
ocupa de poemul iubirii, scris de apostolul Pavel, să vedem ce a scris sora White în privinţa 
aceasta:                                                                                                                                       

 
- „În capitolul al treisprezecelea din 1 Corinteni, apostolul Pavel defineşte adevărata iubire, 
de tipul celei a lui Hristos. . . .  Acest capitol este o expresie a ascultării din partea tuturor 
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Lui.  Ea este pusă în acţiune în viaţa fiecărui 
credincios adevărat.”  (Scrisoarea 156 din 1900, publicată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, pagina 1091)                                                                       
 
- De asemenea: „Capitolele al doisprezecelea şi al treisprezecelea din 1 Corinteni ar trebui 
să fie memorizate, scrise în minte şi în inimă.”  (Manuscrisul 82 din 1898, publicat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 6, pagina 1090)                                                                                                                                                                                                                                                   
 
- „Domnul doreşte ca eu să atrag atenţia poporului Său asupra capitolului al treisprezecelea 
din 1 Corinteni.  Citiţi acest capitol în fiecare zi şi obţineţi din el mângâiere şi putere.  
Învăţaţi din el valoarea pe care Dumnezeu o plasează asupra iubirii sfinţite, de origine 
cerească, şi îngăduiţi ca lecţia pe care o dă să vă cucerească inimile.  Învăţaţi că iubirea de 
tipul celei a lui Hristos provine din cer şi că, fără ea, toate celelalte însuşiri sunt fără 
valoare.”  (Review and Herald din 21 iulie 1904, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, pagina 1091)     

 

 Să ne ocupăm acum de capitolul care trebuie memorizat – al treisprezecelea din 1 Corinteni.  
Iată ce găsim aici în legătură cu iubirea creştină, care este de origine cerească:                                     

(01) Importanţa iubirii 

Ce se întâmplă când şi chiar dacă oamenii fac lucruri bune, cu totul neobişnuite, dar fără 
iubire?  Iată răspunsurile date de apostol:                                                                                                                                                                                            



 
(01) Limbile – vorbirea în limbi omeneşti şi îngereşti; fără iubire, vorbitorul este „o aramă 
sunătoare sau un chimval zăngănitor” (versetul 1).                                                                                                                                                     
 
(02) Profeţiile – nu doar să le cunoască şi să le înţeleagă, ci să le producă, adică dacă ar avea 
darul proorociei; fără iubire, proorocul respectiv nu este nimic (versetul 2).                                                                
 
(03) Înţelegerea tuturor lucrurilor – dacă individul în cauză ar cunoaşte „toate tainele şi 
toată ştiinţa”, eventual fiind laureat al premiului Nobel pentru toate ştiinţele (ceea ce n-a 
existat până acum); fără iubire, înţeleptul în discuţie nu este nimic (acelaşi verset).                                                                               
 
(04) Credinţa – dacă persoana ar avea „toată credinţa, aşa încât să mute şi munţii”; iarăşi, 
fără iubire, acea persoană nu este nimic (acelaşi verset).                                                                                                                                         
 
(05) Caritatea fără seamăn – dacă cel în discuţie „şi-ar împărţi toată averea pentru hrana 
săracilor”, dar nu din iubire; nici aceasta nu-i foloseşte la nimic (versetul 3).                                                                                                                                                       
 
(06) Martirajul – dacă individul discutat „şi-ar da trupul să fie ars”, dar n-ar avea iubire; nici 
această faptă extraordinară nu i-ar folosi la nimic (acelaşi verset).   
 
Iată cât de frumos a exprimat poetul Nicolae Carpen mesajul din 1 Corinteni 13:                                                                                                                  
 
„Poţi pământu-n mâini să ţii,                                                                                                                               
poţi să mori şi poţi să-nvii,                                                                                                                                
poţi domn mare ca să fii                                                                                                                                      
şi stăpân pe fire;                                                                                                                                     
Poţi să scazi şi poţi să creşti,                                                                                                                       
poţi vorbi în limbi cereşti,                                                                                                                                 
dar să ştii: nimic nu eşti                                                                                                                                   
dacă n-ai iubire!                                                                                                                                              

Poţi să ştii să scapi de rele                                                                                                                                       
ori să ştii să numeri stele,                                                                                                                                     
şi din lume toate cele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
să le ai în ştire;                                                                                                                                                  
Dar eşti clopot de aramă,                                                                                                                                 
un tun groaznic ce dăramă,                                                                                                                               
şi-o mânie ce sfăramă,                                                                                                                                        
dacă n-ai iubire!  

De-ai avea toată ştiinţa,                                                                                                                                     
de sub cer toată credinţa,                                                                                                                                      
ca să schimbi la munţi fiinţa,                                                                                                                                    
numai c-o zâmbire;                                                                                                                                        



Nu eşti faclă, nici suspin,                                                                                                                                                                                                                                     
nici durere, nici alin,                                                                                                                                              
eşti ca cel mai aspru spin,                                                                                                                                                   
dacă n-ai iubire! 

De ţi-ai da averea toată,                                                                                                                             
pentru cei lipsiţi din gloată,                                                                                                                                                  
corpu-ţi fie-ntins pe roată                                                                                                                                    
ori adus jertfire;                                                                                                                                               
Nu eşti nici măcar pitic,                                                                                                                                    
eşti sub stele cel mai mic,                                                                                                                                    
eşti nimic, nimic, nimic,                                                                                                                                           
dacă n-ai iubire!”                                                                                                                                           

(Poezia „Iubirea”, publicată în Antologia creştină, paginile 23-24, Uniunea de Conferinţe a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România)  

Referindu-se la toate punctele de mai sus, extrase din primele 3 versete ale poemului iubirii, 
sora White a scris: „Indiferent cât de pretenţioasă  ar fi mărturisirea de credinţă, acela a 
cărui inimă nu este umplută cu iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi nu este un 
adevărat ucenic al lui Hristos.  Poate să aibă mare credinţă şi putere chiar să facă minuni, 
însă, fără iubire, credinţa lui ar fi fără valoare.  El ar putea manifesta multă generozitate, 
însă, dacă din vreun alt motiv decât din iubire, ar oferi toate bunurile sale ca să-i hrănească 
pe săraci, actul acesta nu i-ar câştiga favoarea lui Dumnezeu.  În râvna sa, poate că ar avea 
chiar parte de moartea unui martir, însă, dacă nu este mânat de iubire, el ar fi privit de 
Dumnezeu ca un entuziast amăgit sau un făţarnic ambiţios.”  (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, paginile 318-319)            

(02) Calităţile iubirii 

(01) Iubirea „este îndelung răbdătoare” (versetul 4);                                                                                                                        
(02) „este plină de bunătate” (acelaşi verset);                                                                                                                   
(03) „nu pizmuieşte” (acelaşi verset);                                                                                                                 
(04) „nu se laudă” (acelaşi verset);                                                                                                              
(05) „nu se umflă de mândrie” (acelaşi verset);                                                                                                 

(06) „nu se poartă necuviincios” (versetul 5);                                                                                                
(07) „nu caută folosul său” (acelaşi verset);                                                                                                       
(08) „nu se mânie” (acelaşi verset);                                                                                                             
(09) „nu se gândeşte la rău” (acelaşi verset);                                                                                                                                            

(10) „nu se bucură de nelegiuire” (versetul 6);                                                                                           
(11) „se bucură de adevăr” (acelaşi verset);                                                                                                 
(12) „acoperă totul” (versetul 7);                                                                                                                                  
(13) „crede totul” (acelaşi verset);                                                                                                                                           



(14) „nădăjduieşte totul” (acelaşi verset);                                                                                                  
(15) „suferă totul” (acelaşi verset).  

(03) Viitorul iubirii 

 În versetul 8 din 1 Corinteni 13, se afirmă cu siguranţă şi cu tărie că „dragostea nu va pieri 
niciodată.”  Aceasta, în timp ce alte lucruri vor pieri, adică se vor termina, vor înceta.  Şi nu 
este vorba despre lucruri rele, care cu siguranţă vor dispărea pentru totdeauna.  Iată ce zice 
apostolul: „Proorociile se vor sfârşi, limbile vor înceta, cunoştinţa va avea sfârşit” (acelaşi 
verset).                                                                                                                                                                                                           
 
- „Proorociile se vor sfârşi”.  Odată ce s-au împlinit şi toate lucrurile au fost înnoite pe veci, 
nu se vor mai emite profeţii; credincioşii nu vor mai avea nevoie nici de profeţi şi nici de 
profeţii, pentru că vor fi cu Dumnezeu aevea şi în permanenţă: „Ei vor vedea faţa Lui şi 
numele Lui va fi pe frunţile lor. . . .  Şi vor împărăţi în vecii vecilor” (Apoc 22,4.5).                                                                                       
 
- „Limbile vor înceta” pentru că au fost stârnite la Turnul Babel, s-au diversificat, multiplicat 
şi dezvoltat, însă mântuiţii vor vorbi o singură limbă; se zice „limba iubirii”, aceasta din 
punct de vedere spiritual, dar practic comunicarea verbală va fi fără barierele lingvistice 
actuale.                   
 
- Şi cunoştinţa se spune că „va avea sfârşit”; cum aşa?  Mântuiţii nu vor mai avea deloc 
cunoştinţă?  Ar însemna totală deconectare a creierului!  Mântuitorul a făgăduit, înainte de 
suferinţele Sale, de învierea Sa şi de înălţarea Sa la cer: „Dar Mângâietorul, adică Duhul 
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce 
aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).  Învăţaţi de Duhul Sfânt, cunoscând toate 
lucrurile.  La ce s-o fi referit Pavel când a vorbit de sfârşitul cunoştinţei?  Ne-a explicat în 
continuare: „Căci cunoaştem în parte şi proorocim în parte; dar, când va veni ce este 
desăvârşit, acest ‚în parte’ se va sfârşi” (1 Cor 13,9.10).  Cunoştinţa noastră actuală este 
parţială, trunchiată, superficială, uneori imprecisă sau chiar eronată.  Dar aşteptăm să vină 
ce este desăvârşit; va veni Cel Desăvârşit cu desăvârşirea Lui şi ne va face pe toţi desăvârşiţi.  
Cunoştinţa imprecisă, superficială, parţială va înceta, dar nu orice cunoştinţă.  Va înceta   
starea de cunoaştere „în parte”, modul cum cunoaştem acum.  Limitele vor dispărea, 
acumularea cunoştinţelor fiind continuă şi neîncetând niciodată. 
 

 Nu este oare minunat?  O, Doamne, vino mai curând şi stabileşte, în sfârşit, minunata Ta 
împărăţie!  O aşteptăm şi ne este dor de ea!  Îţi mulţumim pentru această glorioasă 
perspectivă!  Amin şi amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 162: „Ador puterea salvatoare” 

Cântarea de închidere, 209: „Nu jertfe, nici onoare”             



UNITATE FRĂŢEASCĂ 

 Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu sunt oameni ai păcii şi nu pot fi altfel, pentru că ei Îi servesc 
„Dumnezeului păcii” (vezi 1 Tesaloniceni 5,23).  Nu pot fi altfel?  Ba da, atunci când ei 
părăsesc, câtuşi de puţin, calea cea dreaptă, dar aceea nu este comportarea normală şi 
demnă de calitatea de fii şi fiice ale lui Dumnezeu.  Iată trei cazuri semnificative din Sfintele 
Scripturi:                                                                                                                                                                 
 
(01) Avram şi Lot: „S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui 
Lot.  Cananiţii şi feresiţii locuiau atunci în ţară.  Avram i-a zis lui Lot: ‚Te rog, să nu fie ceartă 
între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.  Nu-i oare toată ţara 
înaintea ta?  Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; 
dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga’” (Gen 13,7-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
(02) Iosif şi fraţii săi; după ce s-a făcut cunoscut fraţilor săi, când i-a trimis acasă ca să se 
întoarcă în Egipt cu tatăl lor şi cu tot ce aveau, Iosif le-a dat sfatul acesta: „Să nu vă certaţi 
pe drum” (Gen 45,1-24; citatul este din versetul 24).  De ce s-ar fi certat?  Poate geloşi pe 
favoarea pe care o avusese Beniamin sau comentând în mod zgomotos modul cum îl 
trădaseră pe Iosif.  
 
(03) Cei doisprezece ucenici ai lui Isus: „Apoi au venit la Capernaum.  Când era în casă, Isus 
i-a întrebat: ‚Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?’  Dar ei tăceau, pentru că pe drum se 
certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare” (Marcu 9,33.34).   
 

 Era o tactică bine cunoscută a romanilor, aceea de a stârni intrigă între popoare sau în sânul 
aceluiaşi popor, potrivit cu formula „divide et impera!”, adică „dezbină şi stăpâneşte!”  
Aceasta este, de fapt, metoda Satanei de a stăpâni în viaţa credincioşilor.  Putem fi siguri că 
el a strecurat în mintea ucenicilor dorinţa de întâietate.  „Ei tăceau”, însă tăcerea nu-L putea 
înşela pe Mântuitorul; El le cunoştea gândurile şi ambiţiile şi le-a răspuns aşa: „Ştiţi că 
domnitorii neamurilor domnesc peste ele şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.  Între 
voi să nu fie aşa.  Ci 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 20,25-28).   
 

 Cea mai lungă rugăciune a Domnului Isus, înregistrată în Biblie, este cea din Ioan 17,1-26; cu 
excepţia primelor 14 cuvinte, care reprezintă o scurtă introducere făcută de scriitor, restul 
capitolului e format numai din cuvinte rostite de Isus.  Câteva idei generale despre această 
rugăciune:                                                                                                                                                                                                                             
 
- Aceasta este numită rugăciunea arhierească sau de Mare Preot a lui Isus Hristos, pentru că 
este o rugăciune de mijlocire.                                                                                                                              
- El S-a rugat cu ochii deschişi, pe care „i-a ridicat spre cer” (versetul 1).                                                                                                                                                
- S-a rugat în prezenţa ucenicilor Săi (potrivit cu Ioan 16,33 şi 17,1).                                                        
- O mică parte din rugăciunea aceasta era pentru Sine, iar restul pentru ucenicii Săi şi pentru 



toţi creştinii până la sfârşitul timpului.  Chiar primele cuvinte se refereau la Sine: „Tată, a 
sosit ceasul!  Proslăveşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine” (versetul 
1).   

 

 Iată acum zece idei fundamentale care rezultă din această rugăciune a Domnului Isus:                             
 
(01) Isus are autoritate universală (versetul 2).                                                                                      
(02) Viaţa veşnică constă în a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pe trimisul Său Isus Hristos (3). 
(03) Prin viaţa Sa pe pământ, Hristos L-a proslăvit pe Tatăl ceresc (4).                                                           
(04) Hristos considera lucrarea Sa pe pământ încheiată, deşi partea cea mai grea abia urma 
să fie înfăptuită (4).                                                                                                                                       
(05) Isus a existat înainte de întemeierea lumii (5).                                                                                     
(06) Ucenicii sunt proprietatea Tatălui şi a Domnului Isus Hristos (6,9,10).                                                                                                                            
(07) Între Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul există o minunată posedare reciprocă (10).                                                
(08) Mântuitorul nu Se ruga atunci pentru lume, ci pentru ucenicii Săi, care existau atunci şi 
care aveau să existe după ei (9 şi 20).                                                                                                            
(09) Hristos nu este răspunzător pentru nicio pierdere, deşi fiul pierzării a pierit (12).                 
(10) Ucenicii lui Hristos nu sunt din lume, de aceea lumea i-a urât (14). 
     

 Putem distinge în cursul acestei rugăciuni patru cereri, adresate de Mântuitorul Tatălui Său, 
pentru cei unsprezece ucenici şi pentru cei ce aveau să creadă în El „prin cuvântul lor” (vezi 
versetul 20).  Aceste patru cereri au fost:                                                                                                                                        

 
(01) Ocrotire, ei să fie păziţi de cel rău şi de lumea răutăcioasă (versetele 11,12,15).                                          
(02) Sfinţire: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul” (17).                     
(03) Unire (11,21,22,23); vom reveni pe larg asupra acestui aspect.                                            
(04) Proslăvire: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine şi aceia pe care 
Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit 
înainte de întemeierea lumii” (24).  
 

 Aceste patru cereri figurează şi funcţionează ca patru roţi ale unei maşini.  Aş întreba: poate 
o maşină construită pentru patru roţi să circule numai cu trei?  Sau două?  Sau una?  Să 
vedem ce s-ar întâmpla dacă numai una din cele patru roţi/virtuţi ale vehiculului proiectat în 
rugăciunea lui Hristos ar fi îndepărtată:                                                                                                          
 
- fără ocrotire, lăsând celelalte roţi la locul lor – sfinţire, unire, proslăvire;                                            
- fără sfinţire, restul roţilor rămânând neatinse – ocrotire, unire, proslăvire;                                             
- fără unire, păstrând celelalte roţi – ocrotire, sfinţire, proslăvire;                                                           
- fără proslăvire, primele trei roţi nefiind înlăturate – ocrotire, sfinţire, unire. 
 

 În primul caz, la ce ar folosi sfinţirea, unirea, proslăvirea, dacă nu am fi la adăpost de 
atacurile vrăjmaşului nevăzut, dacă nu am sta „sub ocrotirea Celui Preaînalt” şi nu ne-am 
odihni „la umbra Celui Atotputernic” (vezi Psalmul 91,1)?  Atunci, mia de săgeţi alături şi 



zece mii de săgeţi la dreapta (versetul 7) nu ar fi neutralizate, ci multe din ele ne-ar lovi din 
plin.  În fond, acţiunile rămase nici nu ar putea avea loc. 
 

 În al doilea caz, fără sfinţire, viaţa veşnică ar fi imposibilă, pentru că Biblia spune clar: 
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu-L va vedea pe Domnul” (Evr 12,14).  
Cetatea cerească, Ierusalimul cel nou, care va coborî pe pământ, este numită „tabăra 
sfinţilor” (Apoc 20,9).  Noul pământ va fi populat numai cu sfinţi.  Dumnezeu nu cere, nici 
mai mult nici mai puţin, decât ceea ce spune El în 1 Petru 1,16: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt 
sfânt!”   

 

 În cazul al treilea, unde este înlăturată unirea, tabăra credincioşilor nu ar mai fi „tabăra 
sfinţilor”, ci a scandalagiilor, ar fi un haos de lupte şi duşmănii, un ideal domeniu al Satanei.  
Cui îi trebuie o astfel de biserică?  Dumnezeu nu-Şi poate întinde aripa peste o astfel de 
adunătură de tâlhari, de aceea ocrotirea Sa nu poate fi asigurată.  De fapt, fără unire nu 
poate exista sfinţire, pentru că ar fi un mediu ostil formării caracterului.  Şi astfel de indivizi 
nu ar vedea niciodată împărăţia cerurilor.   

 

 În al patrulea caz, dacă nu ar exista proslăvire, chiar dacă s-ar realiza celelalte, ocrotire 
divină, sfinţire, unire, dar niciodată strămutare în împărăţia lui Dumnezeu, s-ar ajunge la 
spectrul odios menţionat de apostolul Pavel: „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus 
nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!”  (1 Cor 15,19) 

 

 Iată cuvintele rostite de Mântuitorul în rugăciune cu privire la unitatea urmaşilor Săi:                                  
 

- Versetul 11: „Sfinte Tată, păzeşte-i, în numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca 
ei să fie una, cum suntem şi Noi.”                                                                                                                                                  
 
- Versetul 21: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să 
fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”                                                                            
 
- Versetul 22: „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi 
suntem una.”                                                                                                                                                       
 
- Versetul 23: „Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”   

 

 Punând laolaltă cuvintele lui Hristos despre unitatea ucenicilor, reţinem următoarele 
elemente constitutive: ei să fie una, toţi să fie una, în chip desăvârşit una, anume una în 
Persoanele Dumnezeirii, ceea ce corespunde întrebărilor: Cine?  Câţi?  Cum?  În cine?  
Unitatea perfectă care trebuie să se reflecte între membrii bisericii lui Hristos este cea 
existentă între Persoanele Dumnezeirii.  Cineva a întrebat: dacă creştinii nu sunt una, ce 
drept au ei să-L numească pe Dumnezeu Tată?  Gândiţi-vă numai: să ai un prieten timp de 
treizeci de ani şi niciodată să nu fi avut cu el o discuţie contradictorie, aprinsă, o ceartă, o 



supărare.  Dar Persoanele Dumnezeirii există din veşnicie şi au acţionat întotdeauna în unire 
perfectă!!!    
 

 Se vorbeşte foarte mult, în zilele noastre, despre diversitate, despre acceptarea ei ca fapt.  
Da, există diversitate.  Dumnezeu nu Se repetă sau aşa ni se spune.  Înţeleg că într-un pom 
nu există două frunze absolut identice, că doi fulgi de zăpadă, oricât sunt ei de mulţi, nu 
sunt identici; cineva de specialitate spunea că noi nu putem rosti un sunet de două ori la fel 
în decurs de o viaţă.  Noi, oamenii, ca orice altceva în univers, suntem diferiţi unul de altul.  
Diversitatea este naturală.  Nu este nevoie să-i îndemnăm pe oameni să fie diverşi.  Nu e 
nevoie de predici în acest scop.  Dar unitatea nu este naturală – pentru ea trebuie lucrat.  
De aceea predicăm despre unitate. 
 

 Credincioşii trebuie să se străduiască a ajunge la unitate spirituală, aşa cum S-a rugat 
Domnul Isus şi cum au dorit apostolii; Pavel a scris astfel către credincioşii din Corint: „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).   

 

 Ne aducem aminte de fabula în care racul, broasca şi ştiuca s-au străduit să tragă în lac un 
sac plin cu grâu.  Fiecare din aceste făpturi practica un alt tip de mişcare, nicio coordonare 
fiind posibilă, aşa că sacul, cât era el de plin cu grâu, a rămas pe mal.  Şi conţinutul 
inaccesibil.  Nefolosit.   

 

 Nu orice unire este sfântă; şi Satana se pricepe la uniri.  Iată patru asemenea exemple, nu 
singurele, care se găsesc în Sfânta Scriptură:                                                                                                  

 
(01) Fariseii şi saducheii erau partide religioase cu vederi contradictorii şi între ei era un 
antagonism crâncen.  Iată ce s-a întâmplat în Sinedriu: „Pavel, ca unul care ştia că o parte 
din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin Sobor: ‚Fraţilor, eu sunt fariseu, 
fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în judecată.’  Când a zis 
vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei şi adunarea s-a dezbinat.  
Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe 
amândouă” (Fapte 23,6-8).  Vrajba dintre ei nu i-a împiedicat însă să se unească împotriva 
lui Isus: „Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate 
un semn din cer” (Mat 16,1).                                                                                                                                               

 
(02) Pilat şi Irod; cazul judecării lui Hristos i-a unit: „În ziua aceea, Irod şi Pilat s-au 
împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte” (Luca 23,12).                              
 
(03) Complotiştii contra lui Pavel: „La ziuă, iudeii au uneltit şi s-au legat cu blestem că nu 
vor mânca, nici nu vor bea, până nu-l vor omorî pe Pavel.  Cei ce făcuseră legământul acesta 
erau mai mulţi de patruzeci” (Fapte 23,12.13).  Unitate, post şi legământ, pentru uciderea 
slujitorului lui Dumnezeu.  Nu ştiau de ce duh erau însufleţiţi (vezi Luca 9,54-56).                              
 



(04) Confederaţia împotriva Mielului: „Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece 
împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas 
împreună cu fiara.  Toţi au acelaşi gând şi-i dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.  Ei se vor 
război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor.  Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui” 
(Apoc 17,12-14).   
 

 Satana ştie să citească Biblia şi să o răstălmăcească.  Ştie şi să-i facă pe oameni să o 
răstălmăcească.  Există un efort mondial pentru unirea bisericilor, unde rugăciunea 
Domnului Isus pentru unitatea urmaşilor Săi este citată ca fundament.  Numai că o unitate 
bazată pe târguieli, pe ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu, pe compromisuri, nu este aceea 
pentru care S-a rugat Isus.   
 

 Unitate creştină, da, dar nu unitate în orice condiţii şi cu orice preţ.  De fapt, nu te poţi uni 
cu oricine.  „Dumnezeu îi 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?  Dacă vezi un 
hoţ, te uneşti cu el şi te însoţeşti cu preacurvarii’” (Ps 50,16-18).  Iar apostolul Pavel 
avertizează: „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările 
neroditoare ale întunericului, ba încă, mai degrabă, osândiţi-le” (Efes 5,10.11).  El ridică 
unele întrebări răscolitoare: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.  Căci ce 
legătură este între neprihănire şi fărădelege?  Sau cum poate sta împreună lumina cu 
întunericul?  Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial?  Sau ce legătură are cel credincios 
cu cel necredincios?  Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?  Căci noi suntem 
templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; 
Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu’” (2 Cor 6,14-16). 

 

 Nu numai că slujitorii viului Dumnezeu nu se pot uni cu cei ce leapădă adevărul, dar amăgiţii 
care vor să-şi curăţească sufletele sunt invitaţi să iasă afară din Babilonul spiritual: „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 6,17.18).  Reformaţiunea a fost despărţire şi asimilarea finală în biserica 
rămăşiţei a sufletelor dornice de mântuire cere o despărţire: „Apoi, am auzit din cer un alt 
glas, care zicea: ‚Ieşiţi din mijlocul ei (al creştinătăţii apostaziate), poporul Meu, ca să nu fiţi 
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei’” (Apoc 18,4). 

 

 Hristos a spus-o din capul locului că evanghelia Sa nu conduce la orice fel de unire: „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 tatălui; mama 
împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei şi nora împotriva soacrei” 
(Luca 12,51-53).   

 

 Biserica Sa nu trebuie să înainteze geografic şi numeric prin apropierea doctrinară şi 
liturgică de creştinătatea apostaziată.  Din contra, indivizii din biserică neconsacraţi vor fi 



eliminaţi prin lucrarea de cernere, aşa cum a arătat Ioan Botezătorul: „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).  Şi Domnul Isus Însuşi S-a exprimat aşa: „Fiul 
omului îi va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt 
pricină de păcătuire, şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; 
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat 13,41.42).  „După ce s-a umplut (năvodul), 
pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău.  Tot aşa va 
fi şi la sfârşitul veacului.  Îngerii vor ieşi, îi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni şi-i 
vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (versetele 48-50).     
 

 „Detaşare şi ataşare.  ‚O unire cu Hristos prin credinţă vie este durabilă; orice altă unire 
trebuie să piară.  Hristos ne-a ales pe noi mai întâi, plătind un preţ infinit pentru 
răscumpărarea noastră; şi adevăratul credincios Îl alege pe Hristos ca primul, ultimul şi cel 
mai bun în orice privinţă.  Însă această unire ne costă ceva.  Este o relaţie de totală 
dependenţă în care trebuie să intre o fiinţă mândră.  Toţi cei ce alcătuiesc această unire 
trebuie să simtă nevoia lor de sângele ispăşitor al lui Hristos.’”  (Signs of the Times/Semnele 
timpului din 29 noiembrie 1910, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, paginile 1143-1144)      
 

 Accentul pus pe unitate trebuie văzut ca referindu-se la trei aspecte fundamentale unde să 
se manifeste unitatea pentru care S-a rugat Hristos şi anume în:                                                                      

 
(01) Doctrină – darurile Duhului Sfânt sunt date pentru mai multe scopuri, printre care şi 
acesta: „. . . până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efes 4,13).                                                   
 
Iată ce zice în această privinţă Spiritul Profetic: „Cerul şi îngerii sfinţii lucrează pentru a uni, 
pentru a conduce la unitate de credinţă, la un singur trup.  Satana se opune acestui lucru şi 
e hotărât să împrăştie, să dezbine şi să introducă opinii nepotrivite, pentru ca rugăciunea lui 
Hristos să nu poată fi ascultată: ‚Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede 
în Mine prin cuvântul lor.  Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, 
ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis’ (Ioan 17,20.21).  Isus a 
hotărât ca credinţa poporului Său să fie una.  Dacă unul se duce şi predică un lucru şi altul 
care se deosebeşte de el predică altceva, cum pot aceia care cred prin cuvântul lor să fie 
una?  Va fi nepotrivire de opinii.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 1, paginile 326-327)                                                               
 
(02) Relaţii: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate 
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.        
. . .  Şi, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit 
un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.  Voi sunteţi trupul lui Hristos şi, 
fiecare în parte, mădularele lui” (1 Cor 12,12.26.27).                                                                                  
 



(03) Activitate, adică lucrarea de salvare de suflete: „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).  Făgăduinţa s-a împlinit după zece zile, când 
condiţia fundamentală era satisfăcută: „În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună, în acelaşi 
loc” (Fapte 2,1).  Acest „împreună, în acelaşi loc” este interpretat ca unitate deplină a 
credincioşilor prezenţi, aşa cum este ilustrată mai departe: „Mulţimea celor ce crezuseră era 
o inimă şi un suflet” (Fapte 4,32).  Nu pentru aceasta S-a rugat Isus?  Ba da, era unitatea 
produsă de Duhul Sfânt: „. . . căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efes 
4,3).  Acesta era secretul extraordinarului lor succes misionar, mii adăugându-se mereu la 
numărul ucenicilor.                                                                                                                                  
 

 Care sunt factorii care contribuie la realizarea unităţii copiilor lui Dumnezeu?  Iată unii din 
ei:                                                                                                                                                                         

 
(01) Umblarea cu Hristos, îngăduindu-I să ia chip în noi: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi 
simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!”  (Gal 4,19).  „. . . 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).  Cu cât credincioşii se apropie mai mult de Centrul 
vital al credinţei, care este Hristos, cu atât mai mult ei se apropie unii de alţii.                                                                                                                                                                        

 
(02) Studierea cu râvnă a Bibliei şi a Spiritului Profetic, însoţită de punerea în practică a 
adevărurilor divine descoperite în aceste surse de inspiraţie cerească: „Pacea lui Hristos, la 
care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi 
recunoscători.  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi, în toată înţelepciunea” 
(Col 3,15.16).                                                                                                                                 
 
(03) Respectul unii faţă de alţii când diferenţe minore se ivesc, ştiind că dezvoltarea 
spirituală este treptată: „Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor 
slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.  Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în 
vederea zidirii altora” (Rom 15,1.2).  „Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, care 
suntem desăvârşiţi, şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina 
şi în această privinţă” (Filip 3,15).                                                                                                                         
 
(04) Părtăşia frăţească suficientă; noi toţi ştim ce se întâmplă cu un cărbune care este scos 
din foc – treptat se stinge, se răceşte şi murdăreşte.  Această părtăşie înseamnă participare 
cu regularitate la serviciile divine ale bisericii, studii în grupe de credincioşi, întrajutorare 
reciprocă.  Despre primii creştini citim: „Toţi împreună erau nelipsiţi de la templu în fiecare 
zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.  Ei Îl lăudau pe 
Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod” (Fapte 2,46.47).   
 

 „Trebuie să ne supunem unul altuia.  Niciun om, în sine însuşi, nu este un întreg complet.  
Prin supunerea minţii şi a voinţei faţă de Duhul Sfânt, noi trebuie să fim întotdeauna elevi ai 
Marelui Învăţător.  Studiaţi capitolul al doilea din Fapte.  În biserica primară, Spiritul lui 
Dumnezeu a lucrat cu putere prin aceia care s-au unit în mod armonios.  În Ziua Cincizecimii, 



ei erau toţi într-un cuget şi o simţire în acelaşi loc.  Noi trebuie să dovedim lumii că oameni 
de orice naţionalitate sunt una în Hristos Isus.  Atunci, haideţi să înlăturăm orice barieră şi 
să intrăm uniţi în serviciul Maestrului.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 9, pagina 196)    
  

 „Pentru a duce mai departe cu succes lucrarea la care au fost chemaţi, aceşti oameni, 
diferiţi în caracteristici naturale şi în obiceiuri de viaţă, aveau nevoie să ajungă la unitate de 
simţire, gândire şi acţiune.  Obiectivul lui Hristos a fost să asigure această unitate.  În acest 
scop a căutat El să-i conducă la unitate cu Sine Însuşi.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 20) 

 

 S-a întâmplat undeva în Canada.  Câteva familii au mers într-o excursie, unde s-au simţit 
bine şi s-au bucurat.  Copiii s-au jucat în zăpadă, fiind, natural, în mediul lor.  S-a lăsat 
întunericul şi s-a pornit un viscol puternic.  S-au hotărât să se întoarcă acasă.  O fetiţă s-a 
pierdut însă şi orice eforturi de a o găsi au fost zadarnice.  Au chemat o echipă de salvatori.  
Nici eforturile acestor specialişti nu au fost încununate cu succes.  Fetiţa nu era nicăieri.  
Salvatorii au ajuns la concluzia că nu se mai poate face nimic.  Dar tatăl fetiţei a zis către ei 
toţi: „Să nu renunţăm.  Noi nu ne-am depărtat de acest loc.  Haideţi să ne prindem de mâini, 
să formăm un lanţ lung şi aşa să pornim prin tot terenul acesta, trebuie să fie aici undeva.”  
Au făcut aşa şi fetiţa a fost găsită, căzută în zăpadă.  Era, însă, prea târziu, fetiţa murise.  
Tatăl ei a ţinut-o în braţe, şi-a ridicat ochii spre cer şi a strigat: „O, Doamne, de ce nu ne-am 
prins noi de mâini mai devreme?!”   
 

 De mâini mai devreme: de ce?  Pentru că unirea face putere şi aduce succes.  Credincioşii 
trebuie să se prindă de mâini şi să-i caute pe cei pierduţi.  Să o facă la timp.  Altfel, pentru 
unii poate fi prea târziu.               

 

 „Unii au răspândit ideea că, pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, fiecare copil 
al lui Dumnezeu va acţiona în mod independent de orice organizaţie religioasă.  Dar eu am 
fost instruită de Domnul că în această lucrare nu există un asemenea lucru ca fiecare să fie 
independent.  Stelele cerului sunt toate sub lege, fiecare influenţând-o pe alta ca să facă 
voia lui Dumnezeu, manifestând ascultarea lor comună de legea care le controlează 
acţiunea.  Şi, pentru ca lucrarea Domnului să poată înainta în mod sănătos şi solid, poporul 
Său trebuie să strângă rândurile.”  (Gospel Workers/Slujitorii evangheliei, pagina 487)  

 

 „Dumnezeu conduce un popor, nu câţiva indivizi separaţi, ici şi colo, unul crezând un lucru, 
altul un alt lucru.  Îngerii lui Dumnezeu fac lucrarea care le-a fost încredinţată.  Îngerul al 
treilea conduce şi purifică un popor şi ei trebuie să avanseze cu el în unitate.”  (Testimonies 
for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 1, pagina 207)  
 

 Iată un alt sfat încurajator pe care îl găsim în Spiritul Profetic: „‚Strângeţi rândurile, strângeţi 
rândurile’ sunt cuvintele Instructorului nostru divin.  Unitatea este putere; dezbinarea este 
slăbiciune şi înfrângere.”  (Ibid., , volumul 6, pagina 293).  Rugăciunea mea este ca 



Dumnezeu să ne conducă la unitatea desăvârşită, pentru care S-a rugat Mântuitorul cu 
foarte scurt timp înainte de cruce.  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere, 567: „Ce bine e când fraţii”      

Cântarea de închidere, 566: „Ce plăcut e şi frumos!” 

             

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„UCENICUL PE CARE-L IUBEA ISUS”   

 Aşa cum orice cititor al Bibliei prea bine ştie, apostolul Ioan a scris cinci cărţi:                                                                                                                   

 
(01) Evanghelia după Ioan (scrisă probabil între anii 85-90 ai erei creştine);                                                                                                          
(02) Prima Epistolă a lui Ioan (scrisă probabil la sfârşitul anilor 80 şi începutul anilor 90 ai 
erei creştine);                                                                                                                                                                      
(03) A Doua Epistola a lui Ioan (scrisă în aceeaşi perioadă ca şi prima);                                                                                                
(04) A Treia Epistolă a lui Ioan (scrisă în aceeaşi perioadă ca şi prima);                                                                                              
(05) Apocalipsa lui Ioan (scrisă probabil în anul 96 al erei creştine). 
 

 În ultima sa carte, Apocalipsa, Ioan foloseşte numele său, care apare de cinci ori într-o 
versiune greacă, de patru ori în traducerea Cornilescu:                                                  
 
(01) „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi 
lucrurile care au să se întâmple în curând.  Şi le-a făcut-o cunoscută, trimiţând prin îngerul 
Său la robul Său Ioan” (1,1).                                                                                                                                                               
 
(02) „Ioan, către cele şapte biserici, care sunt în Asia: har şi pace vouă din partea Celui ce 
este, Celui ce era şi Celui ce vine şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea 
scaunului Său de domnie” (1,4).                                                                                                                          
 
(03) „Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la împărăţie şi la răbdarea în 
Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos” (1,9).                                                                                                                                                                                  
 
(04) „Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei” (21,2; aici este folosit numele „Ioan” 
într-o versiune greacă: „Și eu, Ioan, am văzut . . .”).                                                                                                                                                          
 
(05) „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” (22,8).     
 

 Ioan nu foloseşte niciodată numele său în celelalte patru cărţi, cum ar fi: „Petru, apostol al 
lui Isus Hristos . . .” (1 Pet 1,1).  Sau: „Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui 
Dumnezeu . . .” (Col 1,1).   
 

 Pentru prima dată, Ioan dă un raport anonim despre sine în Ioan 1,35.40: „A doua zi, Ioan 
stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. . . .  Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi 
merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.”  Dar nu spune cine era celălalt 
ucenic care L-a urmat pe Isus împreună cu Andrei.  Lucrul acesta îl aflăm, totuşi, din Spiritul 
Profetic: „În ziua următoare, în timp ce doi ucenici stăteau aproape, Ioan (Botezătorul) L-a 
văzut din nou pe Isus printre oameni. . . .  Lăsându-l pe Ioan, ei s-au dus să-L caute pe Isus.  



Unul din cei doi era Andrei, fratele lui Simon; celălalt era evanghelistul Ioan.  Aceştia au fost 
primii ucenici ai lui Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 138)  
 

 În alt loc din Evanghelia după Ioan, capitolul 18,15.16, avem următoarea informaţie: „Simon 
Petru mergea după Isus; tot aşa a făcut şi un alt ucenic.  Ucenicul acesta era cunoscut de 
marele preot şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.  Petru însă a rămas afară la uşă.  
Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăriţa şi l-a 
băgat pe Petru înăuntru.”  Din nou ne ajută Spiritul Profetic: „După ce L-au părăsit pe 
Învăţătorul lor în grădină, doi dintre ucenici îndrăzniseră să urmeze, la o anumită distanţă, 
gloata care Îl prinsese pe Isus.  Aceşti ucenici erau Petru şi Ioan.  Preoţii l-au recunoscut pe 
Ioan ca fiind un bine-cunoscut ucenic al lui Isus şi l-au lăsat în sală, sperând că, observând 
umilirea Conducătorului său, el va dispreţui ideea că unul ca acela este Fiul lui Dumnezeu.  
Ioan a vorbit în favoarea lui Petru şi a obţinut şi intrarea lui acolo.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 710)  
 

 Iată un alt episod unde Ioan scrie despre un ucenic fără să-i spună numele: „Petru şi celălalt 
ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt.  Au început să alerge amândoi împreună.  Dar 
celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt.  S-a plecat şi 
s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat. . . .  Atunci, celălalt ucenic, care 
ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut” (Ioan 20,3-5.8).   
 

 De cinci ori în evanghelia sa, Ioan vorbeşte despre „ucenicul pe care-l iubea Isus”, fie aşa sau 
în alte forme.  Iată în continuare cele cinci menţiuni:                                                                               
 
(01) „Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus” 
(Ioan 13,23).                                                                                                                                                                 
 
(02) „Când a văzut-o Isus pe mamă-Sa şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei 
Sale: ‚Femeie, iată fiul tău!’”  (19,26)                                                                                                                                                                                              
 
(03) „A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: ‚L-au luat 
pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus’” (20,2).                                                                                                                                                          
 
(04) „Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus i-a zis lui Petru: ‚Este Domnul!’  Când a auzit 
Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a 
aruncat în mare” (21,7).                                                                                                                                             
 
(05) „Petru s-a întors şi l-a văzut venind după el pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, 
la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: ‚Doamne, cine este cel ce Te vinde?’”  
(21,20)  
 

 Să rezumăm aceste forme: un alt ucenic, ucenicul acela, celălalt ucenic, ucenicul pe care-l 
iubea Isus.  Cine era el?  Avem următoarele texte care servesc la identificare:                                                                                                              
 



(01) „Faptul acesta (că un soldat a străpuns coasta lui Isus cu o suliţă) este adeverit de cel ce 
l-a văzut: mărturia lui este adevărată şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi” 
(Ioan 19,35).                                                                                                                                                                                                                                      
 
(02) „A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: ‚L-au luat 
pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus’” (20,2).                                                                                                                      
 
(03) „Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris.  Şi ştim că 
mărturia lui este adevărată” (21,24). 
 

 Ucenicul anonim, care, împreună cu Andrei, L-a vizitat la început pe Isus, care se rezemase 
pe pieptul lui Isus la cină, care-l băgase pe Petru în curtea marelui preot, căruia Isus i-a 
încredinţat-o pe mama Sa, care alergase cu Petru la mormânt şi ajunsese primul dar nu 
intrase încă în mormânt, despre care Petru întrebase, „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”, iar 
Isus îi răspunsese, „dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?  Tu vino 
după Mine!”  (Ioan 21,21.22), este cel care a scris evanghelia numită „după Ioan”.  Da, este 
apostolul Ioan însuşi.         
 

 După întâlnirea lui Isus cel înviat cu unii din ucenicii Săi la Marea Tiberiadei, s-a răspândit un 
mit despre Ioan.  Aceasta arată cât de uşor pot oamenii să răstălmăcească ceva, în acest caz 
chiar cuvintele Domnului.  Când Isus i-a prevestit lui Petru felul cum îşi va încheia viaţa, a 
avut loc o discuţie în continuare: „Petru s-a întors şi l-a văzut venind după el pe ucenicul pe 
care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: ‚Doamne, cine 
este cel ce Te vinde?’  Petru s-a uitat la el şi I-a zis lui Isus: ‚Doamne, dar cu acesta ce va fi?’  
Isus i-a răspuns: ‚Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?  Tu vino după 
Mine!’”  (Ioan 21,20-22) 

 

 S-a creat de atunci o tradiţie: „Din pricina aceasta, a ieşit zvonul printre fraţi că ucenicul 
acela nu va muri deloc.  Însă Isus nu-i zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: ‚Dacă vreau ca 
el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?’”  (Versetul 23).  Alţi indivizi care se aflau în 
apropiere au auzit cuvintele lui Isus, le-au spus altora, aceştia le-au spus mai departe, 
modificându-le, şi concluzia falsă a apărut, că Ioan nu va muri niciodată, deşi Isus nu spusese 
aşa ceva. 

 

 După ce ne plimbă prin fel de fel de împrejurări şi evenimente, Ioan ne lămureşte la sfârşitul 
evangheliei sale enigma cu „ucenicul pe care-l iubea Isus”: era chiar el, deşi nici atunci nu a 
zis: „Şi ucenicul pe care-l iubea Isus sunt eu, Ioan.”  Mai exact, el a zis: „Ucenicul acesta este 
cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris.  Şi ştim că mărturia lui este adevărată” 
(Ioan 21,24).  Este însă clar că evanghelia a fost scrisă de apostolul Ioan, de aceea el este 
„ucenicul pe care-l iubea Isus”.   

 

 De ce s-a străduit Ioan să rămână în anonimat în timp ce îşi scria evanghelia?  Iată ce 
explicaţie ni se dă într-un comentariu: „Această evanghelie este anonimă în măsura în care, 
pentru motive cel mai bine ştiute de el însuşi, scriitorul evită în mod intenţionat să se 



numească direct.  El nu se identifică pe sine ca fiind unul din cei doi ucenici care cei dintâi   
L-au urmat pe Isus şi, cu evidentă modestie, se referă la sine în mod simplu ca ‚ucenicul 
acela’, ‚ucenicul pe care-l iubea Isus’, ‚ucenicul care adevereşte aceste lucruri şi care le-a 
scris.’”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 891).  Un alt scriitor zice: „Autorul acestei evanghelii nu se 
identifică pe sine nicăieri – în mod voit evitând a se numi pe sine direct.  Cu modestie, el se 
referă la sine ca ‚ucenicul pe care-l iubea Isus’ sau ‚ucenicul acela’.  Însă, din timpurile cele 
mai vechi, s-a recunoscut că Ioan, ucenicul iubit, a fost autorul acestei cărţi.”  (Prin Biblie în 
55 de minute, de H.M.S. Richards, Jr., paginile 22-23)  

 

 Modestie . . . – adevărată sau falsă modestie?  Adevărată!!!  A fost Ioan întotdeauna aşa?  
Nu!!!  Două tendinţe rele avea Ioan de la natură:                                                                                   

 
(01) Mânia – el era unul din cei doi Boanerghes, adică „fiii tunetului”, cum i-a numit Isus 
(vezi Marcu 3,17).  Amintiţi-vă de momentul când Ioan şi fratele său Iacov L-au întrebat pe 
Isus dacă ar fi bine să ceară, ca şi Ilie, să cadă foc din cer şi să-i mistuie pe locuitorii unui sat 
samaritean care au refuzat să-L găzduiască pe Isus, pentru că mergea spre Ierusalim.  Isus    
i-a mustrat prin cuvintele: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!  Căci Fiul omului a venit nu 
ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (Luca 9,51-56; citate sunt versetele 55 
şi 56).                                                                                                                                                                      
 
(02) Mândria – tot el şi fratele său Iacov, ajutaţi de mama lor, I-au cerut lui Isus să le acorde 
locuri de frunte în împărăţia Sa, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.  Isus le-a spus: „Nu ştiţi 
ce cereţi” (Marcu 10,35-41; citatul este din versetul 38).   
 

 Acesta fusese Ioan, însă, în părtăşia cu Mântuitorul, el s-a schimbat cu totul.  Iată cum s-a 
schimbat:                                                                                                                                                          
 
(01) Mânia lui a fost metamorfozată în iubire; el a devenit ucenicul iubirii, despre care 
vorbeşte cu pasiune în epistolele sale, de exemplu: „Şi acum te rog, doamnă, nu ca şi cum   
ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!” 
(2 Ioan 5).  „Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
dragoste” (1 Ioan 4,8).  „Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, căci dragostea este de la 
Dumnezeu.  Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu” 
(versetul 7).                                                                              
 
(02) Mândria, de asemenea, s-a evaporat; îl vedeţi cum îşi ascunde identitatea.  El a făcut 
lucrul acesta în evanghelie şi în epistole.  De ce s-a recomandat de cinci ori în Apocalipsa?  
Nu ştim exact, dar acum era foarte vârstnic şi era necesar, pentru protecţie împotriva 
falselor apocalipse, să se ştie exact care este cea autentică, scrisă de un apostol.   
 

 Vă amintiţi de alt Ioan, anume Ioan Botezătorul.  Acesta a fost primul învăţător al lui Ioan 
apostolul; după ce a absolvit şcoala generală a lui Ioan Botezătorul, apostolul Ioan a intrat în 
facultatea Domnului Isus, unde şi-a desăvârşit instruirea teologică şi spirituală.  El a avut de 



învăţat multe lucruri şi de la înainte-mergătorul lui Mesia.  Acest mare prooroc a zis: „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 3,16).  Inferioritatea sa faţă de Hristos a subliniat-o şi astfel: „Trebuie ca El să 
crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3,30).   
 

 Interogat de trimişii fariseilor cu privire la identitatea sa, Ioan a spus că el nu este nici Ilie, 
nici proorocul; „el a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul” (Ioan 
1,19-27; citat este versetul 20).  La insistenţa de a spune cine este, el a zis: „Eu sunt glasul 
celui ce strigă în pustie: ‚Neteziţi calea Domnului’, cum a zis proorocul Isaia” (versetul 23).  
Aceasta însemna: „Eu sunt un glas.  Reduceţi toată existenţa mea la un glas.  Acesta 
contează.  Uitaţi orice altceva despre mine.” 

 

 Cât despre Ioan Zebedei, repetata idee că el este „ucenicul pe care-l iubea Isus” vrea să 
spună: „Sunt iubit de Isus, care este Creatorul universului, Suveranul infinitului material, 
Dumnezeu manifestat în trup.  Acesta este un lucru mare pentru mine, este tot ce contează 
pentru mine, că El mă iubeşte; uitaţi orice altceva în legătură cu mine.”  Un mic Ioan 
Botezătorul.  Dar mare în ochii lui Dumnezeu. 

 

 Când zice „ucenicul pe care-l iubea Isus”, vrea oare Ioan să spună că numai el era iubit de 
Isus?  Nu-i iubea Isus pe toţi ucenicii Săi, pe toţi cei doisprezece, inclusiv pe Iuda 
Iscarioteanul, trădătorul Său?  Şi pe vrăjmaşii Săi?  Ba da, Hristos S-a rugat pentru toţi 
aceştia.  Însă, mesajul apostolului Ioan era: „Da, Isus i-a iubit şi-i iubeşte pe toţi oamenii, 
însă pentru mine cel mai important lucru este că mă iubeşte pe mine.”  Această favoare mă 
defineşte şi mă identifică destul – ea face mai mult decât orice nume! 

 

 E foarte important şi sublim faptul că Dumnezeu a iubit lumea (conform cu Ioan 3,16), dar 
că El m-a iubit pe mine este un lucru vital în dreptul meu.  „Ioan se distinge mai mult decât 
restul celor doisprezece ca ‚ucenicul pe care-l iubea Isus’ (cap. 21,20).  În inima sa, flacăra 
credincioşiei personale şi a devotamentului înflăcărat pentru Maestrul său părea să ardă 
mai pură şi mai strălucitoare decât în inimile tovarăşilor săi.  Între el şi Isus s-a dezvoltat o 
prietenie mai intimă decât au cunoscut ceilalţi.  Aşa cum numai Hristos Îl putea descoperi pe 
Tatăl în mod desăvârşit, fiind Singurul care Îl cunoştea în mod desăvârşit, tot astfel Ioan a 
fost calificat în mod remarcabil ca să prezinte, în evanghelia sa, adevărurile sublime 
privitoare la Hristos.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 891) 

 

 Aşa a scris şi sora White despre relaţia dintre Ioan şi Domnul Isus Hristos: „Ioan s-a alipit de 
Isus cu o părtăşie şi mai strânsă, astfel încât s-a distins ca unul pe care-l iubea Isus.  
Mântuitorul îi iubea pe toţi, dar spiritul lui Ioan era cel mai primitor.  El era mai tânăr decât 
ceilalţi şi, cu încredere mai mare, ca aceea a unui copil, şi-a deschis inima faţă de Isus.  
Astfel, el a ajuns mai atras spre Hristos şi, prin el, învăţătura spirituală cea mai profundă a 
Mântuitorului a fost comunicată către poporul Său.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 292) 



 

 Faptul că Ioan s-a rezemat pe pieptul lui Isus este amintit de el de două ori:                                         
 

(01) „Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.  
Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.  Şi ucenicul 
acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: ‚Doamne, cine este?’”  (Ioan 13,23-25)                                
 
(02) „Petru s-a întors şi l-a văzut venind după el pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, 
la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: ‚Doamne, cine este cel ce Te vinde?’”  (Ioan 
21,20) 
 

 Iată, în continuare, care au fost rezultatele acestei legături cu Mântuitorul pe care o cultiva 
ucenicul Ioan, în afară de schimbarea produsă în viaţa lui, aşa cum am arătat deja:   
 
(01) El a fost cel dintâi din şapte ucenici care L-a recunoscut pe Isus la Marea Tiberiadei, 
după înviere: „Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu ştiau că este Isus” (Ioan 21,4).  
După ce Isus le-a spus să arunce mreaja în partea dreaptă a corabiei şi ei, făcând aşa, au 
prins o mare mulţime de peşti (versetul 6), Ioan a descoperit cine este necunoscutul de pe 
ţărm: „Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus i-a zis lui Petru: ‚Este Domnul!’  Când a auzit 
Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a 
aruncat în mare” (versetul 7).                                                                                                                                                                                        
 
(02) El a vorbit despre Isus în toate cărţile sale ca nimeni altul.  Iată câteva asemenea perle:  
 
- „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).                                                                                                                                                           
 
- „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, 
Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1,18).                                                                                                                                                                    
 
- „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).                                                                                      
 
- „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).                                                                                                                                                                       
 
- „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit 
cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii . . ., aceea vă vestim şi vouă” (1 Ioan 1,1.3).     
 
- „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).   



 
- „A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din 
noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor!  Amin!”  (Apoc 1,5.6)   
 

 Iată cum se poate exprima esenţialul despre Mântuitorul în numai câteva cuvinte: „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!’”  (Frază extrasă din articolul 
„But Where Is the Lamb?”/„Dar unde este Mielul?”, de Mervyn A. Warren, publicat în 
revista Ministry din decembrie 2007, paginile 16-20).  Acesta era şi mesajul de o viaţă şi de 
bătrâneţe al apostolului Ioan: „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4,19).   
 

 Acest gând pios a fost versificat în cunoscuta cântare de cor „Pe-al vieţii drum greu”; iată 
aici versurile acestei cântări:                                                                                                                               

 
„Pe-al vieţii drum greu,                                                                                                                               
Domnu-ntinde braţul Său,                                                                                                                                                                   
spre-a ne salva.                                                                                                                                              
Din braţul Său sfânt izvorăsc mii lumini,                                                                                               
scântei cu puteri divini.                                                                                                                                                     
 
Domnu-ntinde-al Său braţ prea sfânt,                                                                                                            
azi de El să te prinzi.                                                                                                                                         
La pieptu-I să te pleci.                                                                                                                                
Privind în ochii Săi blânzi, curaţi,                                                                                                                    
afli iubirea sfântă ce L-a-ndemnat                                                                                                            
viaţa să-Şi dea.                                                                                                                                                    
 
La pieptu-I sfânt capu-mi plec prea trudit                                                                                                            
şi mâna-I simt, mângâind fruntea mea.                                                                                                       
Pe obraz simt sărutu-I divin.  Amin.”      
 
(Cântarea numărul 65 din volumul de cântări de cor intitulat Flori de lăcrămioare)                                                                                                                                    
 

 Despre Cuvântul făcut trup, ucenicul iubit a scris aşa cum am arătat: „Nimeni nu L-a văzut 
vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” 
(Ioan 1,18).  Cunoscându-L îndeaproape pe Acela care este în sânul Tatălui, Ioan s-a rezemat 
el însuşi pe sânul sau pe pieptul lui Isus (Ioan 13,23.25).  Astfel ajungea, implicit, în sânul 
Tatălui!  Aceasta să fie şi experienţa fiecăruia dintre noi!  Amin!                                                                                                                 

* * * *                                                                                                                                                   

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

Cântarea de închidere, 94: „Isus, ce mult Tu m-ai iubit!”   



„PE ACEASTĂ PIATRĂ VOI ZIDI BISERICA MEA”  

 Cuvintele titlului acestei predici Îi aparţin Domnului nostru Isus Hristos.  Ce măreţie să 
studiem cuvintele Sale!  Le-a rostit într-o conversaţie cu ucenicii Săi care este redată în 
Matei 16,13-19.  Să contemplăm pasajul acesta în întregime:                                                                                               
 
- Versetul 13: „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi i-a întrebat pe ucenicii Săi: ‚Cine zic 
oamenii că sunt Eu, Fiul omului?’”                                                                                                                        
 
- Versetul 14: „Ei au răspuns: ‚Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau 
unul din prooroci.’”                                                                                                                                               
 
- Versetul 15: „‚Dar voi’, le-a zis El, ‚cine ziceţi că sunt?’”                                                                                
 
- Versetul 16: „Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ‚Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu!’”                                                                                                                                                                         
 
- Versetul 17: „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.’”   
 
- Versetul 18: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica Mea şi porţile 
locuinţei morţilor nu o vor birui.”                                                                                                                        
 
- Versetul 19: „Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în 
ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”   
 

 Să încercăm acum o scurtă analiză a afirmaţiei Mântuitorului din Matei 16,18:                                                 
 

- Eu: vorbeşte Hristos, autoritatea supremă în materie de doctrină şi mântuire, unicul 
Salvator din păcat şi din moarte.                                                                                                                                                                                                          
 
- Îţi spun: nu este vorba de o părere, o presupunere, o dorinţă, nici doar de o declaraţie, ci 
de o profeţie, de o garanţie absolută, pe care se poate conta oricând.                                                      
 
- Tu eşti Petru: adică eşti petros, nu eşti altcineva şi nu eşti altceva, decât atât, această 
piatră nesigură.                                                                                                                                                       
 
- Şi pe această piatră: adică petra, vom vedea în curând o explicaţie a acestor termeni, care 
evidenţiază un contrast între El, Dumnezeul, Mielul de jertfă, Salvatorul, şi omul, instabil, 
schimbător, păcătos, muritor.  Conjuncția kai înseamnă, în general, „și”, dar poate însemna, 
uneori, „însă”.   Pe petra, pe „Stânca mântuirii” (vezi Psalmul 95,1), a fost zidită biserica, nu 
pe petros, adică pe vreunul din urmaşii căzuţi ai lui Adam.  Nu avem imagini în Biblie, dar nu 
este exclus ca Isus să fi arătat spre Sine când a zis „pe această petra”.                                                                 
  



- Voi zidi: adică voi întemeia, voi stabili.  Era şi profetizat, în Zaharia 6,13, că „El va zidi 
templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de 
domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie şi o desăvârşită unire va domni între Ei 
amândoi.”  Adică între Tatăl şi Fiul.  Îngerul Gabriel a arătat o parţială împlinire a acestei 
profeţii: „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).  Potrivit cu Zaharia, Cel făgăduit avea să 
fie împărat şi preot, aşa cum Îl vedem simbolizat în persoana şi funcţiile lui Mehisedec în 
Evrei 7,1-3.  El, Hristos, avea să zidească templul Domnului.  Care templu?  Pe cel fizic l-a 
părăsit, „vi se lasă casa pustie” (Matei 23,38).  Apostolul Pavel explică: „Nu ştiţi că voi 
sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”  (1 Cor 3,16).  
Fiecare credincios este un templu al Duhului Sfânt (vezi 1 Corinteni 6,19.20), dar şi obştea, 
biserica.  Citiţi-l astfel pe Zaharia: „El, Hristos, va zidi templul Domnului, adică biserica Sa.”                                                                                       
 
- Biserica: ce este biserica?  Nu zidurile, acelea formează o clădire bisericească.  Biserica 
este totalitatea credincioşilor: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica 
şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă, prin 
Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau 
altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” (Efes 5,25-27).  Niciunul din aceste cuvinte 
nu se poate aplica la o construcţie materială, ci la una spirituală, la poporul cel viu al viului 
Dumnezeu, mireasa lui Isus Hristos.                                                                                                                   
 
- Mea: biserica Mea – Hristos este „Capul trupului, al bisericii” (Col 1,18), care este trupul 
Lui: „Voi sunteţi trupul lui Hristos şi, fiecare în parte, mădularele lui” (1 Cor 12,27).  Biserica 
este creaţia şi proprietatea lui Hristos, iar El Se îngrijeşte de ea în permanenţă: „Căci nimeni 
nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos biserica, 
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui” 
(Efes 5,29.30).  Dacă Petru ar fi fost temelia bisericii, Hristos nu ar fi zis „biserica Mea”, ci 
„biserica ta”.  Petru a murit demult, dar Hristos, petra, Fondatorul şi temelia bisericii, este 
„viu în vecii vecilor” (Apoc 1,18).                                                                                                                                                        
 
- Porţile locuinţei morţilor: este vorba de forţele răului, adică de Satana şi îngerii lui căzuţi.  
Diavolul a încercat să-L înghită pe Copilul Isus, aşteptând şi sperând chiar înainte de 
naşterea Lui că Îl va nimici (vezi Apocalipsa 12,1-5; Matei 2,16-18).  L-a ispitit în toate 
felurile în cursul vieţii Sale pe pământ (vezi Evrei 4,15; 2,17.18) şi L-a urmărit prin adversarii 
Săi, ca să-L prindă cumva în cursă şi să-L distrugă.  A reuşit să-L răstignească, dar aceasta era 
doar rănirea călcâiului (vezi Geneza 3,15), pentru că Isus a înviat şi S-a înălţat la cer (vezi 
Apocalipsa 12,5).  A încercat apoi să nimicească biserica Sa (potrivit cu versetele 6 şi 13-17).  
A fost însă înfrânt pe toate planurile: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (versetul 11).                                                                                              
 
- Nu o vor birui: în toate veacurile, Hristos Şi-a ocrotit biserica.  Deşi mulţi au căzut ca 
martiri, ei vor străluci în împărăţia Sa.  Pentru siguranţă, biserica a primit „cele două aripi ale 
vulturului celui mare” (Apocalipsa 12,14) şi Dumnezeu a hrănit-o.  Când valurile prigonirilor 
s-au înteţit, diavolul slobozind din gura lui un râu ca să înece biserica, „pământul a dat 



ajutor femeii” (vezi Apocalipsa 12,15.16; citatul este din versetul 16).  S-a format lumea 
nouă, cu libertate religioasă, unde s-a născut şi de unde s-a răspândit biserica rămăşiţei.  
„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).  Hristos nu a putut fi biruit, El „a pornit 
biruitor şi ca să biruiască” (Apoc 6,2).  Şi nu a putut fi biruită biserica Sa, pentru că aşa a 
profetizat, a făgăduit şi a garantat El de la început.   
 

 Când Petru a rostit pentru prima dată convingerea că Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului 
celui viu” (Mat 16,16), Mântuitorul l-a apreciat.  El 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” (versetul 17).  Mai departe, El a zis: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră 
voi zidi biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (versetul 18).  Acesta este 
unul dintre cele mai controversate şi mai răstălmăcite versete din toată Biblia.  Concluzia 
bisericii celei mai numeroase este că Hristos Şi-a zidit biserica pe Petru, el fiind capul vizibil 
al bisericii, iar toţi „succesorii” lui îndeplinesc acelaşi rol. 

 

 Care este adevărul?  A fost biserica zidită pe Simon Petru?  În niciun caz.  Iată argumentele:  
 

(01) Argumentul lingvistic.  În versetul 18, Hristos a folosit, pentru ceea ce în româneşte 
este redat cu „piatră”, două cuvinte diferite, aşa cum apar ele în original: petros şi petra.  Şi 
numai genul ar spune destul; faceţi comparaţie între „foc” şi „focă”.  În textul vizat, primul 
substantiv, petros, este de gen masculin şi înseamnă o piatră instabilă, care se rostogoleşte.  
Al doilea, petra, este de gen feminin şi înseamnă o piatră solidă, nemişcată, stâncă.  Biserica 
a fost întemeiată pe petra, nu pe petros, pe Maestru şi nu pe ucenic.                                                                                                                                      
 
„Cuvântul Petru se referă la o piatră, o piatră care se rostogoleşte.  Petru nu a fost stânca pe 
care a fost întemeiată biserica.  Porţile locuinţei morţilor au biruit împotriva lui când el L-a 
tăgăduit pe Domnul său cu înjurături şi cu blesteme.  Biserica a fost clădită pe Acela 
împotriva căruia porţile locuinţei morţilor nu au putut obţine biruinţa.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 413)   
   
(02) Argumentul infailibilităţii.  A fost Petru infailibil?  Nici vorbă, dar Hristos a fost.  El nu a 
păcătuit niciodată (vezi Ioan 8,46; 1 Petru 2,22), ceea ce nu se poate zice despre nicio altă 
fiinţă omenească (vezi Romani 3,23; 5,12).  Iată ce a zis Petru însuşi despre sine: „Doamne, 
pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos” (Luca 5,8).  Cu puţine ore înainte de răstignirea 
Sa, Isus a prezis căderea şi pocăinţa lui Petru; a căzut când L-a tăgăduit pe Domnul de trei 
ori, dar s-a întors la Dumnezeu după aceea.  Aşa a zis Isus: „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).  La scurt 
timp după măreaţa lui declaraţie din Matei 16,16, Petru a încercat să-L abată pe Isus de pe 
drumul crucii, alegându-se cu o mustrare deschisă: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de 
poticnire pentru Mine!  Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de 
ale oamenilor” (Mat 16,21-23; citatul este din versetul 23).  Porţile locuinţei morţilor nu au 



putut birui biserica pentru că a fost zidită nu pe petros, pe Simon Petru, un om păcătos în 
nevoie de mântuire, ci pe petra, Stânca veacurilor (vezi 1 Corinteni 10,4, unde petra apare 
de două ori), „Mielul fără cusur şi fără prihană” (vezi 1 Petru 1,19).                                                                                                                                                                            
 
(03) Argumentul organizatoric.  L-au recunoscut ucenicii ceilalţi pe Simon Petru ca fiind 
temelia bisericii sau capul ei vizibil?  Niciodată!  A mai trecut timp până când „între apostoli 
s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare” (Luca 22,24).   
Dacă Matei 16,18 trebuie înţeles în sensul răstălmăcit, atunci ei nu ar fi mai avut de ce să se 
certe – era clar, cel mai mare dintre ei este Petru!  Nu aşa au înţeles ucenicii declaraţia lui 
Isus despre întemeierea bisericii Sale.  Altfel, chiar El ar fi zis: „Vreţi să ştiţi cine este cel mai 
mare între voi?  V-am spus-o demult: este Simon Petru!”  Dar nu, ci a zis astfel: „Împăraţii 
neamurilor domnesc peste ele şi celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători.  Voi 
să nu fiţi aşa.  Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte ca cel ce 
slujeşte” (Luca 22,25.26).                                                                                                                                                   
 
La ani după Ziua Cincizecimii, Petru a fost mustrat de fraţii săi pentru că a intrat în casa lui 
Corneliu, un om netăiat împrejur, deşi mustrarea era nejustificată (vezi Fapte 11,1-18, mai 
ales versetele 2 şi 3); Petru le-a explicat şi ei au fost mulţumiţi   Nu prea sună a acceptare a 
lui ca temelie a bisericii şi cap vizibil al ei!  Iată şi o mustrare justificată, de care a avut parte 
Simon Petru: „Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul evangheliei, i-am spus 
lui Chifa în faţa tuturor: ‚Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca neamurile şi nu ca iudeii, cum le 
sileşti pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?’”  (Gal 2,14)                                                                       
 
Da, Petru era un om energic şi credincios, el a luat cuvântul în faţa mulţimii în Ziua 
Cincizecimii şi cu un mare succes, pentru că prin el lucra Duhul Sfânt.  Dar şi alţii erau buni 
lucrători şi conducători: „. . . şi, când au cunoscut harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi 
Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat, mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să 
mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur” (Gal 2,9).  Stâlpi – nu 
era un singur stâlp.  Extrem de activi în lucrarea bisericii au fost Barnaba, Pavel, Sila şi alţii. 
 

  Când a zis, „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”  (Mat 16,16), Petru nu exprima 
numai convingerea sa, ci şi pe a celorlalţi ucenici.  În altă împrejurare, el a zis către Isus: 
„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” (Ioan 6,68.69).  Observaţi?  „Noi am 
crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul.”  „Noi”, nu „eu”.   
 

 „Pe această piatră voi zidi biserica Mea” înseamnă „voi pune temelia bisericii pe această 
piatră”.  Pe care?  Pe Petru?  El însuşi L-a numit pe Isus „piatra din capul unghiului” (1 Pet 
2,6) şi „o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere” (versetul 8), unde „piatră” este lithos, iar 
„stâncă” petra.  Nu trebuie ignorată nici concepţia apostolului Pavel, care a scris: „Căci 
nimeni nu poate pune o altă temelie, decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos” (1 
Cor 3,11).            
 



 Deci, nici Petru însuşi nu a înţeles textul din Matei 16,18 în sensul răstălmăcit.  El nu a 
pretins niciodată a fi capul vizibil sau temelia bisericii.  El a înţeles corect cuvintele lui 
Hristos şi a făcut declaraţii în sensul acela: „El este ‚piatra lepădată de voi, zidarii, care a 
ajuns să fie pusă în capul unghiului’” (Fapte 4,11).  „Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată 
de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu” (1 Pet 2,4; aici este folosit 
termenul lithos, „piatră”, unde se pune accentul pe valoare).  Nicăieri nu s-a referit el la sine 
ca „piatră”, de vreun fel, lithos, petra, dar nici măcar petros, decât ca nume.     
 

 „Mântuitorul nu a încredinţat lucrarea evangheliei lui Petru în mod individual.  Mai târziu, 
repetând cuvintele care i-au fost spuse lui Petru, El le-a aplicat direct la biserică.  Şi acelaşi 
lucru, în esenţă, a fost spus şi către cei doisprezece ca reprezentanţi ai corpului 
credincioşilor.  Dacă Isus ar fi delegat vreo autoritate specială unuia din ucenici mai presus 
de ceilalţi, noi nu i-am găsi atât de adesea certându-se în legătură cu cine să fie mai mare.  
Ei s-ar fi supus dorinţei Învăţătorului lor şi l-ar fi onorat pe acela pe care El îl alesese.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 414)  
 

 „Biserica este clădită pe Hristos ca temelie a ei; ea trebuie să asculte de Hristos în calitate de 
cap al ei.  Ea nu trebuie să depindă de om sau să fie controlată de om.  Mulţi pretind că o 
poziţie de încredere în biserică le dă autoritate să dicteze ce trebuie să creadă alţi oameni şi 
ce trebuie să facă ei.  Această pretenţie, Dumnezeu nu o aprobă.  Mântuitorul declară, ‚voi 
toţi sunteţi fraţi’.”  (Ibid.) 

 

 „Aşa slabă şi cu defecte cum ar putea să pară, biserica este obiectul unic asupra căruia 
Dumnezeu Îşi îndreaptă într-un sens special atenţia Lui supremă.  Ea este frontul harului 
Său, în care Îi place să-Şi descopere puterea de a transforma inimi.”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, pagina 12)   

 

 Dacă ne referim strict la Petru, nu el, ci mărturisirea lui că Isus este „Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu”, nu persoana lui, ci această credinţă fundamentală exprimată de 
Petru este temelia existenţei, a activităţii şi a triumfului bisericii lui Hristos.   
 

 Şi versetul 19 din Matei 16 a fost şi este răstălmăcit; acest verset zice: „Îţi voi da cheile 
împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe 
pământ va fi dezlegat în ceruri.”  Am văzut în Roma o pictură în care Petru îngenunchea în 
faţa Domnului Isus, care îi dădea două chei.  Potrivit cu explicaţia ghidului şi a bisericii 
respective, cele două chei reprezintă autoritate în cer şi pe pământ, conferite de Isus lui 
Petru.  Să fie aşa?  În Matei 28,18, Hristos a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ.”  El are această autoritate, nu un om păcătos, care are nevoie de har mântuitor.   

 

 Un principiu de bază al interpretării Bibliei este acela că ea se explică singură.  Putem găsi 
un text paralel cu acesta?  Da, putem găsi chiar două.  Iată-le:                                                                                                

 



- „Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, 
să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.  Adevărat vă spun că, orice veţi lega pe 
pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer” (Matei 
18,17.18).  Cheile sunt pentru deschidere şi închidere, pentru legare şi dezlegare, cuvinte 
folosite şi în Matei 16,19.  Aici, Hristos nu vorbeşte despre un ucenic, ci despre biserică.                                                                            
 
- „Isus le-a zis din nou: ‚Pace vouă!  Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.’  
După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: ‚Luaţi Duh Sfânt!  Celor ce le veţi ierta 
păcatele, vor fi iertate, şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute’” (Ioan 20,21-23). 
 
În ambele aceste texte este vorba despre disciplina bisericească, obştea lucrând în numele 
lui Hristos pentru tratarea relelor şi corectarea celor greşiţi.  Isus a zis, „spune-l bisericii”, 
„veţi lega . . . veţi dezlega”, „veţi ierta . . . veţi ţine” (păcate).  Petru dispare ca individ, el se 
topeşte în masa credincioşilor şi a slujitorilor lui Dumnezeu.  Autoritate de a acţiona în 
numele Lui, Hristos a conferit bisericii, care este trupul Său, şi nu autoritate de suverană a 
cerului şi a pământului: aceasta este prerogativa Sa ca Dumnezeu, Creator şi Mântuitor. 
 

 Când S-a înălţat la cer, Hristos a lăsat în urma Sa o singură biserică; acum, este practic 
imposibil ca bisericile să fie numărate.  E normal aşa?  Toţi sunt creştini, toţi aparţin trupului 
lui Isus Hristos?   
 

 Într-o carte de telefoane din Atlanta, Statele Unite ale Americii, am găsit cândva o listă de 
57 de biserici locale diferite.  Lista aceasta nu epuizează inventarul de biserici, culte, 
denominaţiuni, organizaţii religioase creştine, oricum s-ar numi ele.  Cunoscătorii ne spun că 
sunt sute sau chiar mii în ţara aceea şi în întreaga lume.   
 

 Unele nume sunt greu de redat în româneşte, dar iată numai câteva nume de pe lista pe 
care am scris-o: (01) Assemblies of God (Adunările lui Dumnezeu); (02) Apostolic Holiness 
Church (Biserica Apostolică a Sfinţeniei); (03) Bible Church (Biserica Bibliei); (04) Baha’i 
Church (Biserica Baha’i); (05) Charismatic Church (Biserica Charismatică); (06) Christian 
Church (Biserica Creştină); (07) Community Church (Biserica de Cartier); (08) Church of 
Latter Day Saints (Biserica Sfinţilor Zilelor din Urmă); (09) Evangelical Free Church (Biserica 
Evanghelică Liberă); (10) Full Gospel Church (Biserica Evangheliei Depline); (11) Holiness 
Church (Biserica Sfinţeniei); (12) Metaphysical Science Church (Biserica Ştiinţei Metafizice); 
(13) Open Bible Standard Church (Biserica Standard Biblia Deschisă); (14) Unity Church 
(Biserică Unirii) etc. 

 

 A doua mare poruncă din Biblie ne cere să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine şi 
aşa vom face.  Toţi oamenii, indiferent ce convingeri religioase au sau n-au, indiferent unde 
aparţin sau nu aparţin, sunt creaţi de Dumnezeu şi sunt semenii noştri; iubirea faţă de ei 
trebuie să se manifeste mai presus de orice îndoială sau convingere.  Ne punem însă 
întrebările: cum s-a ajuns aici?  Sunt toate acceptate de Cer ca fiind trupul lui Hristos?  Este 
trupul lui Hristos o colecţie de toate aceste ramificaţii?  Sau există una care Îl reprezintă pe 
Hristos şi toate celelalte sunt deviaţii de la planul Său? 



 

 Cum s-au format oare toate aceste biserici şi bisericuţe şi oricum s-ar numi ele, cu nume mai 
mult sau mai puţin pretenţioase?  Iată unele cauze:                                                                                      
 
- A fost un fondator care a vrut ca ea să apară, iar el să fie conducătorul.                                                                                           
- S-a produs o despărţire în cadrul uneia existente, din cauza unui conflict pe bază de 
doctrină, relaţii sau finanţe.                                                                                                                                                   
- A avut loc o contopire între două astfel de organizaţii, ori acestea pur şi simplu s-au aliat 
într-o confederaţie.                                                                                                                                          
- Anumiţi membri dintr-o biserică s-au gândit să renunţe la orice afiliere şi să formeze o 
biserică nedenominaţională.  Adevărul este că acea entitate este deja o altă denominaţiune.  
Am auzit în Australia de o biserică fără nume; ei aleg această poziţie pentru că pretind că 
primii creştini formau o biserică, dar aceea nu avea nume.  Eu aş zice, pentru că era numai 
una; când există mai multe, trebuie să aibă nume, ca să le distingi.  De fapt, „Biserica fără 
nume” este deja un nume!    
 

 Situaţia constatată crează confuzii, dificultăţi şi probleme.  Dacă un mahomedan, un iudeu, 
un budist sau un ateu vrea să devină creştin, unde se duce?  Toţi cei înşiraţi mai sus îl 
cheamă la ei, ca fiind cu adevărat calea mântuirii, singura sau una din ele.  Sunt toate 
bisericile organe ale trupului lui Hristos?  S-a rugat Isus ca bisericile să fie una sau ca urmaşii 
Săi să fie aşa?   

 

 Dacă te chemi creştin, de ce eşti unde eşti?  Ar fi unele variante de răspuns:                                          
 

- Te-ai născut (sau te-ai pomenit!) acolo.                                                                                                               
- Ai nimerit acolo, cine ştie prin ce împrejurări, şi acolo te-ai fixat.                                                                  
- Anumite interese te-au determinat să te înscrii acolo.                                                                                   
- Ai studiat doctrina acelei organizaţii, ai acceptat-o şi ai aderat acolo.   
 

 Unii susţin că nu are importanţă unde aparţii, poţi adera la orice religie, pentru că 
Dumnezeu este peste tot.  Totuşi, ei nu ar părăsi-o pe aceea unde se află, chiar când 
descoperă în învăţăturile sau practicile ei unele erori.   
 

 Un bărbat de circa 50 de ani participa la serviciile de cult ale Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea Române din Atlanta, Statele Unite.  Într-o zi, mi-a spus că s-a adresat pastorului unei 
biserici române de altă orientare din aceeaşi localitate, spunându-i: „Eu vin şi aici, mă duc şi 
la adventişti.  Ei ţin sâmbăta, voi ţineţi duminica.  Ce ar fi ca într-o zi să aveţi o discuţie, 
dumneata şi pastorul adventist, despre Sabat, şi eu să asist, pentru că vreau să mă 
lămuresc.”  La care el a răspuns: „Noi rămânem înţepeniţi unde suntem.”  Şi rămânea.  Când 
soacra lui începuse să ţină Sabatul, el, pastorul, i-a făcut mari greutăţi.  
 

 Un evanghelist vestit din Statele Unite, la încheierea unei campanii evanghelistice, le-a spus 
ascultătorilor: „Acum, duceţi-vă acasă şi fiţi credincioşi bisericilor la care aparţineţi!”  Unii 



chiar întreţin ideea ciudată că Biblia ar zice că fiecare să rămână în credinţa în care este.  Nu 
aşa au gândit primii creştini, altfel nu ar fi existat niciodată creştinism.   
 

 Este vorba, de fapt, de denaturarea cuvintelor apostolului Pavel, care se referea la tăierea 
împrejur şi la starea socială: a fi tăiat sau netăiat împrejur, a fi rob sau slobod (vezi 1 
Corinteni 7,17-24).  Concluzia sa din versetul 24 este: „Fiecare, fraţilor, să rămână cu 
Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.”  Chemat rob sau slobod, tăiat împrejur 
sau netăiat împrejur.  El le zicea „fraţilor”; nu era vorba de credinţe diferite, ci de una şi 
aceeaşi, ei erau fraţi de credinţă, membri ai bisericii Domnului Isus Hristos.   

 

 Că „rămânerea” nu este nici aşa cum o interpretează aceştia şi nici de dorit în orice condiţii, 
reiese din Apocalipsa 18,4, unde copiii lui Dumnezeu din creştinătatea apostaziată sunt 
chemaţi să o părăsească: „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ‚Ieşiţi din mijlocul ei, 
poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!’”  Este 
imposibil să se rătăcească cineva, când vrea să descopere biserica aceea despre care Hristos 
poate să spună „biserica Mea”, dacă se conduce după următoarele şase criterii de 
recunoaştere:  
                                                                                                                                                        
(01) Păzeşte „poruncile lui Dumnezeu”; nu unele din ele, ci „poruncile”, adică toate Cele 
Zece Porunci (vezi Apocalipsa 12,17; 14,12).                                                                                            
 
(02) Ţine credinţa lui Isus (vezi Apocalipsa 14,12); adică exact cum a crezut şi a trăit Hristos, 
El fiind recunoscut şi adorat ca singurul Mântuitor şi ca Dumnezeu etern – credinţa în El ca 
fiind ceea ce am afirmat aici.                                                                                           
 
(03) Credinţa ei se întemeiază pe toată Biblia şi pe nimic altceva (vezi Isaia 8,20; 1 Corinteni 
4,6; 1 Tesaloniceni 2,13; 2 Timotei 3,16.17).  
 
(04) Posedă și ține mărturia lui Isus Hristos (Apoc 12,17), care este „duhul proorociei” (Apoc 
19,10); adică are darul profetic manifestat în mijlocul ei.                                                                                                                                                           
 
(05) S-a născut la o dată profetică, atunci când, la 22 octombrie 1844, s-au încheiat cei 2.300 
de ani profetizaţi în Daniel 8,13.14, corelat cu 9,24-27.                                                                                                                       
 
(06) Este prezentă pe toată planeta, adică este formată din indivizi aparţinând tuturor 
popoarelor lumii, şi li se adresează tuturor cu evanghelia veşnică, nemodificată (vezi 
Apocalipsa 10,11; 14,6; Matei 24,14).   
 

 Dacă răsfoiţi o carte de telefoane dintr-un foarte mare oraş, spre a fi siguri că nu vă scapă 
nimic, verificaţi orientarea fiecărei religii notate acolo şi veţi vedea care este biserica 
adevărată a lui Isus Hristos, pentru că numai una corespunde tuturor acestor şase criterii de 
identificare.  Majoritatea absolută a lor adoră ziua întâi a săptămânii, contrar Sfintei 
Scripturi şi chiar aşa cum Biserica Romano-Catolică recunoaşte că nu este corect, pentru că 
duminica nu este promovată de Scripturi, ci este semnul autorităţii acestei biserici, care a 



instituit-o (vezi Daniel 7,25).  Puţine rămân în urma acestei test, grupări care observă 
Sabatul; deja cele mai multe ies din discuţie.   
 

 Urmăriţi şi celelalte puncte şi veţi constata că singura biserică biblică, aşa cum este descrisă 
mai sus, este Biserica Adventiştilor de Ziua a Şaptea.  Isus a zis: „Voi zidi biserica Mea.”  Nu 
„bisericile Mele” şi nici numai „biserica”, ci „biserica Mea”.  În toată această aglomerare de 
fracţiuni, cercetătorul sincer după adevăr va căuta nu orice biserică: nu pe aceea care este 
mai aproape de casa lui, care are o clădire mai frumoasă, un pastor mai talentat, un cor mai 
vestit, mai mulţi bani; va căuta biserica lui Hristos.  Nu după nume, ci după conţinutul de 
adevăr pe care-l posedă şi-l propagă, biserica aceea, care corespunde, aşa cum am văzut, 
criteriilor biblice de recunoaştere. 

 

 Apostolul Pavel a zis către ascultătorii săi păgâni din Listra, care cu puţin timp înainte 
fuseseră gata să-i aducă jertfe ca unui „zeu” şi după puţin timp l-au împroşcat cu pietre: „El 
(‚Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele’), în veacurile 
trecute, le-a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor . . .” (vezi Fapte 14,8-20; citatul 
este din versetele 15 şi 16).  Iar în Atena, el a zis: „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de 
neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 
17,30).  Indivizii sinceri şi devotaţi lui Dumnezeu din veacurile trecute, care I-au slujit în 
limitele cunoştinţelor lor, şi chiar aceia din zilele noastre care nu au ajuns la cunoaşterea 
deplină a adevărului, însă sunt credincioşi măsurii de adevăr pe care îl cunosc, vor avea 
parte de îndurarea lui Dumnezeu. 

 

 Totuşi, pe măsură ce ne apropiem de momentul final al luptei dintre bine şi rău, Dumnezeu 
ia toate măsurile, prin biserica Sa, ca întreaga lume să fie avertizată, şi atunci nimeni cu 
adevărat dornic de mântuire nu va mai rămâne în afara hotarelor Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea, care este biserica rămăşiţei.  Factor luminător va fi ploaia târzie a Duhului 
Sfânt, despre care se spune: „După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care 
avea o mare putere, şi pământul s-a luminat de slava lui” (Apoc 18,1).  Această lumină, care 
acoperă pământul, este clarificarea pentru orice minte omenească a adevărului despre 
voinţa lui Dumnezeu, clar exprimată în Cele Zece Porunci.  Copiii Domnului vor fi chemaţi 
„afară” (conform cu versetul 4) din Babilon.  Ei se vor uni cu „sfinţii, care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc 14,12). 

 

 Aşa va aduce Mântuitorul şi „celelalte oi” în staulul Său şi aşa va fi „o turmă şi un Păstor” 
(Ioan 10,16).  Acesta va fi „tot Israelul”, care „va fi mântuit” (conform cu Romani 11,26).  
Aşteptăm cu dor acel moment şi lucrăm intens pentru grăbirea lui.  Domnul să ne folosească 
din plin în scopul acesta!  Amin!                                                                             

* * * * 

Cântarea de deschidere, 75: „Doar Tu ne ești cale, adevăr și viață!”       

Cântarea de închidere, 221: „Stau pe Adevăr”           



„CINE ARE URECHI DE AUZIT SĂ AUDĂ!” 

(01) Originea acestei fraze 

 Mântuitorul nostru Isus Hristos a fost primul care S-a exprimat aşa, în cuvântările Sale pe 
care le-au înregistrat evangheliştii şi în scrisorile pe care apostolul Ioan urma să le trimită 
celor şapte biserici din Asia.  Prin urmare, El, Domnul nostru, a făcut această declaraţie, în 
fiecare din cazurile pe care le vom prezenta în continuare:                                                                                                                                                                                          
 
- La încheierea parabolei despre semănătorul: „Cine are urechi de auzit să audă” (Mat 13,9).                                                                                                                                                                                                                                   
 
- După explicaţia pe care le-a dat-o ucenicilor cu privire la parabola neghinei: „Cine are 
urechi de auzit să audă” (vezi Matei 13,36-43; fraza aceasta încheie versetul 43).                                                             
 
- Când, la plecarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul, care întrebaseră în numele învăţătorului 
lor dacă Isus este Cel ce trebuia să vină, Mântuitorul a spus cuvinte de rară apreciere despre 
Ioan, încheind astfel: „Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.  Cine are 
urechi de auzit să audă” (vezi Matei 11,1-15; citate sunt versetele 14 şi 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
- Când a vorbit despre folosirea corectă a luminii: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub 
baniţă sau sub pat?  Nu este adusă ca să fie pusă în sfeşnic?  Căci nu este nimic ascuns, care 
nu va fi descoperit, şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină.  Dacă are cineva urechi de auzit 
să audă” (Marcu 4,21-23).                                                                                                                                     
 
- În controversa cu cărturarii, care îi învinuiau pe ucenicii Săi că nu respectă datina 
bătrânilor, de spălare a mâinilor înainte de a mânca, Isus a declarat că „nu ce intră în gură îl 
spurcă pe om, ci ce iese din gură”, referindu-se strict la datina bătrânilor; aceasta însemna 
că nerespectarea ei nu duce la spurcare.  În discuţie nu era ce să se mănânce, ci cum – 
practicând acea tradiţie sau nu.  El a zis aşa: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi.  Afară din om nu 
este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om, aceea-l spurcă.  Dacă are 
cineva urechi de auzit să audă” (Marcu 7,1-16; citate sunt versetele 14-16).                                           
 
- Vorbind despre sare, Hristos a zis: „Sarea este bună, dar, dacă sarea îşi pierde gustul ei de 
sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?  Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, 
nici pentru gunoi, ci este aruncată afară.  Cine are urechi de auzit să audă” (Luca 14,34.35). 
 

 La scrisorile din Apocalipsa 2 şi 3, Hristos S-a exprimat aşa: „Cine are urechi să asculte ce 
zice bisericilor Duhul.”  La bisericile Efes, Smirna şi Pergam (2,7.11.17), această invitaţie este 
urmată imediat de o făgăduinţă: cel ce ascultă ce zice Duhul va avea parte de făgăduinţa 
aceea.  La celelalte biserici, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea (2,29; 3,6.13.22), invitaţia 
de a asculta este făcută după rostirea făgăduinţei şi chiar la încheierea scrisorii; este ca şi 
când scrisoarea s-a terminat, apoi vine un P. S. (post scriptum): „Cine are urechi să asculte 
ce zice bisericilor Duhul.”   



(02) Sensul acestei fraze  

 Distingem astfel trei variante ale invitaţiei făcute de Isus:                                                                                       
 
(01) „Cine are urechi de auzit să audă.”                                                                                                      
(02) „Dacă are cineva urechi de auzit să audă.”                                                                                      
(03) „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”           
 

 Am zis invitaţie, dar fraza aceasta a Mântuitorului poate fi tratată şi ca o poruncă, o somaţie 
sau o avertizare.  Era vorba, de fiecare dată, de învăţături foarte importante, asupra cărora 
Hristos atrăgea atenţia ascultătorilor Săi, era un semnal de alarmă, o subliniere cu roşu.  Era 
o prevenire a răstălmăcirilor, o chemare la gândire profundă şi prudentă.  Era  un semn de 
exclamare, un strigăt împotriva superficialităţii şi a uşurătăţii, ca şi când ar fi zis: „Poate veţi 
uita alte lucruri, dar nu uitaţi în niciun caz ce v-am spus acum!” 

(03) Urechi sănătoase şi urechi bolnave 

 Vorbind către cele şapte biserici, Isus a zis: „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor 
Duhul.”  Cine are urechi.  Doar atât.  Există oameni fără urechi?  Poate da, pierdute în urma 
unor accidente, pavilioanele exterioare care colectează vibraţiile sunetelor şi le conduc mai 
departe în aparatul auditiv şi spre creier.  Sau poate funcţia urechii este atrofiată şi astfel 
pierdută.  În acest sens, din punct de vedere anatomic sau fiziologic, omul „nu are urechi”.  
Dar nu la aceasta Se referea Hristos.  Oameni născuţi fără auz sau care l-au pierdut complet 
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.  Există evanghelizare şi pentru cei ce nu aud, s-a creat 
un limbaj de semne; li se vorbeşte, li se predică, li se traduc predici în acest limbaj.  Unele 
persoane care nu au acest handicap au învăţat limbajul semnelor şi îi ajută pe cei ce nu aud.   
 

 La ce S-a referit, de fapt, Hristos, când a zis, în Apocalipsa, „cine are urechi”?  La nimic 
altceva decât când a zis „cine are urechi de auzit”; este o subînţelegere, o prescurtare.  Dar 
există urechi sănătoase care nu aud?  Vom vedea în secţia următoare.   
 

 Moise s-a plâns că nu este capabil să lucreze cu poporul şi astfel să accepte misiunea de a se 
duce în Egipt: „Ah!  Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară şi cusurul acesta nu-i nici 
de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău, căci vorba şi limba      
mi-este încurcată” (Exod 4,10).  Ce putea face Domnul cu un bâlbâit?  Să fie conducător al 
poporului Israel?  Să se ducă la faraon ca să ceară eliberarea poporului?  Iată ce i-a răspuns 
Dumnezeu: „Cine a făcut gura omului?  Şi cine-l face pe om mut sau surd, cu vedere sau 
orb?  Oare nu Eu, Domnul?”  (Versetul 11).  Întreba un psalmist anonim: „Cel ce a sădit 
urechea s-ar putea să n-audă?  Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?”  (Ps 94,9).  
Iar Solomon afirma: „Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul 
le-a făcut” (Prov 20,12).   

 

 Dumnezeu a sădit urechea, El a făcut-o şi o poate vindeca, oricât ar fi ea de atrofiată.  Noi 
admirăm ochiul, acest aparat de fotografiat şi de filmat extraordinar, care funcţionează un 



secol, operând cu milioane de imagini, şi e normal să-l admirăm, iar prin el să-L admirăm pe 
Creator.  Până şi Charles Darwin a recunoscut: „A presupune că ochiul, cu toate 
mecanismele lui neimitabile pentru ajustarea concentrării la diferite distanţe, pentru 
admiterea cantităţilor diferite de lumină şi pentru corectarea aberaţiei sferice şi cromatice, 
s-ar fi putut forma prin selecţie naturală, pare, o mărturisesc deschis, absurd în cel mai înalt 
grad posibil.”  (The Farce of Evolution/Farsa evoluţiei, de Hank Hanegraaff, pagina 62)   

 

 Dar ochiul nu este singurul complex uimitor din organismul omenesc.  Urechea este, de 
asemenea, o extraordinară creaţie divină.  Aşa cum îmi spunea un specialist în terapia 
vorbirii, în aparatul auditiv există trei etape de prelucrare a sunetelor: mecanică, electrică şi 
chimică, adică de la vibraţiile sunetelor din afara corpului la percepţia realizată în creier.   

(04) Cauze care fac ca urechi sănătoase să nu audă 

(01) Impurităţi: ştim că urechile trebuie să fie menţinute în stare de curăţenie, pentru ca 
funcţia auzului să nu fie blocată.  Cineva poate avea impresia că a pierdut această funcţie, 
când poate s-a format doar un dop de cerumen care trebuie înlăturat.  Sunetul trebuie să 
aibă cale liberă de la exterior spre urechea medie şi cea internă.                                                                                                                           
 
(02) Distanţă: putem auzi un sunet de la o anumită distanţă, dar nu mai mult.  Există limită 
în propagarea sunetului, care, treptat, se amortizează.  Nu putem auzi strigătul unui om de 
la zece kilometri distanţă – e prea departe.                                                                                              
 
(03) Obstacol: chiar dacă nu este vorba de o distanţă mare, să zicem 20-30 de metri, dar 
dacă intervine un obstacol, cum ar fi un zid sau altceva, nu vom auzi persoana care 
vorbeşte.  Dacă vorbitorul este într-o casă şi noi afară, nu vom auzi vorbirea obişnuită.  
Obstacolele împiedică propagarea normală a sunetului sau o diminuează.                                                                                             
 
(04) Vid: sunetul se propagă prin vibraţia aerului, de aceea în vid el nu se transmite, 
neexistând un mediu de legătură.                                                              
 
(05) Zgomot: ştim cu toţi că nu putem fi auziţi sau nu auzim într-un vacarm, de discuţii sau 
de vehicule.  Liniştea este factor necesar pentru a putea recepţiona un anumit sunet şi a ne 
concentra asupra lui.                                                                                                                                                                  
 
(06) Somn: dacă vorbim în mod obişnuit, cineva care doarme nu ne aude; doar strigăte l-ar 
putea trezi.  În timpul somnului, oamenii nu ştiu ce se întâmplă împrejur, nu aud şi nu văd 
nimic, decât în vis.                                                                                                                                              
 
(07) Neatenţie: cineva ne vorbeşte, dar noi suntem adânciţi în gânduri sau ascultăm altceva.  
E nevoie de insistenţă ca să ne fie câştigată atenţia şi să auzim.                                                            
 
(08) Astupare a urechilor: când vrem să nu auzim ceva, pentru că nu ne convine sau ca să 
nu ne deranjeze când citim sau ne rugăm, punem mâinile în urechi şi le astupăm. 



(05) Aplicaţii în legătură cu aceste cauze 

 A zis unul dintre psalmişti: „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi 
ascultat Domnul” (Ps 66,18).  Adică dacă inima este murdară, dacă viaţa este întinată cu 
păcat, în mod voit şi stăruitor, rugăciunea nu este ascultată, Domnul nu ascultă.  Dar nici 
omul nu aude glasul Domnului dacă impurităţile morale nu sunt măturate din cale.   
 

 Ambele capete ale traseului telecomunicaţiei sunt blocate de obstacole; Dumnezeu nu va 
lua aminte la strigătele noastre, şi nici noi nu vom auzi glasul Lui: „Nu, mâna Domnului nu 
este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile 
voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund 
faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!”  (Isa 59,1.2).  Păcatul este impuritate, care poate bloca 
auzul, dar este şi obstacol, comunicarea fiind împiedicată.     
 

 „Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi”, este îndemnul divin (Iac 4,8); de ce?  
Rămânând departe de Domnul, nu vom putea auzi glasul Lui.  Ca să-l auzim, trebuie să ne 
apropiem de El, să eliminăm distanţa; mai mult, „să dăm la o parte orice piedică şi păcatul 
care ne înfăşoară aşa de lesne” (Evr 12,1).    

 

 Arătam că vidul nu asigură propagarea sunetelor.  Trebuie să existe un mediu de legătură, 
ale cărui particule materiale să vibreze.  Poate exista un vid între noi şi Dumnezeu.  Noi 
avem nevoie să luăm legătura cu Dumnezeu, să o păstrăm pentru ca glasul nostru să nu se 
oprească la tavan, ci să fie auzit sus.  Această legătură continuă cu Atotputernicul se 
realizează prin rugăciune, prin studierea Cuvântului inspirat, prin meditaţie spirituală 
continuă. 

 

 Să reţinem acest sfat al lui David: „Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El” (Ps 37,7).  
Taci!  Noi suntem adesea prea zgomotoşi şi factori lumeşti de tot soiul ne împiedică să 
auzim glasul lui Dumnezeu.  Este ca şi nerodirea seminţei căzute între spini: „. . . îngrijorările 
veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor” (Mat 
13,22).  În altă variantă: „. . . năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele 
altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor” (Marcu 4,19).  Sau: „. . . îl lasă să 
fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia, şi n-aduc rod care să ajungă la 
coacere” (Luca 8,14).  Tot felul de zgomote, unele tăcute, dar reale şi nimicitoare.  Ele 
trebuie să fie potolite, trebuie să ne ridicăm mai presus de ele, pentru a auzi glasul 
Domnului nostru.   

 

 „Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat” 
(Mat 13,25).  Vrăjmaşul lucrează de minune când spiritualitatea noastră este paralizată de 
somnul spiritual; de aceea striga Pavel: „Deşteaptă-te, tu, care dormi, scoală-te din morţi şi 
Hristos te va lumina” (Efes 5,14).  Nu-l auzim pe vrăjmaş, nu suntem conştienţi de mişcările 
şi acţiunile lui, dacă aţipim în credinţă; trebuie să luăm aminte la avertizarea Mântuitorului: 
„Ce vă zic vouă zic tuturor: ‚Vegheaţi!’”  (Marcu 13,37).  Dar nici glasul Domnului nu este 
auzit dacă vom cădea pradă aţipirii; Isus Se ruga cu lacrimi şi sudoare însângerată, dar 



ucenicii nu auzeau nimic: „Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind, pentru că li se 
îngreuiaseră ochii de somn.  Ei nu ştiau ce să-I răspundă” (Marcu 14,40).   
 

 Am arătat că neatenţia poate împiedica recepţionarea unor cuvinte.  Lucrul acesta este 
valabil în timpul unei predici, în timpul rugăciunii, ba chiar când citim Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Auzim, înţelegem, numai cuvinte asupra cărora ne concentrăm gândirea, 
atenţia.  Asaf apelează din partea Domnului: „Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele!  
Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!”  (Ps 78,1).  Luaţi aminte, daţi atenţie la cuvintele mele! 

 (06) Îndărătnicia omenească 

 Cea mai gravă stare privitoare la neauzire când urechile sunt sănătoase este astuparea lor.  
Când diaconul Ştefan apela la membrii Sinedriului să-L primească pe Isus Hristos ca 
Mântuitor trimis de Dumnezeu, „ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi 
s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.  L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre” 
(Fapte 7,57.58).     
 

 Împotriva acestei comportări îndărătnice şi nelegiuite avertiza Isus când spunea: „Cine are 
urechi de auzit să audă!”  El voia, de altfel, să zică: „Ascultaţi cuvintele Mele!  Luaţi aminte 
la ce vă spun şi schimbaţi-vă viaţa în conformitate cu învăţăturile pe care le-aţi auzit.  Vă 
îndemn să auziţi, să folosiţi urechile, să nu le astupaţi.”  Are importanţă lucrul acesta?  O 
importanţă vitală: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi 
asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.  A dat ploaia, au venit 
şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că 
avea temelia zidită pe stâncă” (Mat 7,24.25).  „Aude aceste cuvinte ale Mele şi le face.” 
Auzirea cu plăcere a cuvintelor Mântuitorului şi aplicarea lor în viaţă, aceasta înseamnă 
zidire a casei credinţei pe stâncă, înseamnă siguranţă acum şi în veşnicie.   

 

 „Astfel, Hristos a expus principiile împărăţiei Sale şi a arătat că ele sunt marea regulă a vieţii.  
Pentru a imprima lecţia, El adaugă o ilustraţie.  Nu este suficient, zice El, ca voi să auziţi 
cuvintele Mele.  Prin ascultare, trebuie să le faceţi temelia caracterului vostru.”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 314)   
 

 Şi dacă nu?  „Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un 
om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.  A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat 
vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea i-a fost mare” (Mat 7,26.27).  
Prăbuşire.  Tot ce s-a zidit se năruie.  Pieire pentru eternitate. 

 

 Aude şi le face, aude şi nu le face.  Când a zis, „cine are urechi de auzit să audă”, Isus nu S-a 
referit doar la auzire.  Vedeţi cine clădeşte pe stâncă, pe El, pe adevărul Său – cel ce aude şi 
face.  Căci dacă aude şi nu face, are răspundere mai mare la judecata de apoi: „Robul acela 
care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui va fi bătut 
cu multe lovituri” (Luca 12,47).  Răspunderea creşte în mod direct proporţional cu 
cunoştinţa, de aceea zice Petru: „Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea 



neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le 
fusese dată.  Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: ‚Câinele s-a întors la ce vărsase’ 
şi ‚scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă’” (2 Pet 2,21.22).  Este ecoul 
cuvintelor lui Hristos din Predica de pe Munte: „Aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face.”   
 

 În timpul unei cuvântări a Mântuitorului, 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).  Da, 
există fericire în ascultarea şi aplicarea în viaţă a Cuvântului lui Dumnezeu; aşa începe cel 
mai lung psalm: „Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea 
Domnului!  Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor” (Ps 
119,1.2).   

 

 Neauzirea cuvintelor Domnului şi, bineînţeles, nepracticarea lor, nu e scutită de răspundere: 
„Dar cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri.  Cui i 
s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult” (Luca 
12,48).  Dar de ce?  Pentru că Dumnezeu ne-a dat urechile sufletului ca să auzim glasul Lui.  
Porunca Domnului Isus, „cine are urechi de auzit să audă”, cuprinde în ea un tâlc: de fapt, 
cine nu le are?  Numai cine le ignoră, cine nu vrea să ştie de ele.  Dumnezeu a plantat în noi 
conştiinţa, aceea este urechea la care Se referă Isus.  Să auzim cu ea!  Să ţinem cont de ea, 
altfel vom pieri! 

 

 Apostolul Pavel desfăşoară ideea aceasta într-o serie progresivă: „Dar cum Îl vor chema pe 
Acela în care n-au crezut?  Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?  Şi cum vor 
auzi despre El fără propovăduitor?  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!’  Dar nu toţi au ascultat de evanghelie.  Căci Isaia zice: ‚Doamne, cine a crezut 
propovăduirea noastră?’  Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul 
lui Hristos.  Dar eu întreb: n-au auzit ei?  Ba da, căci ‚glasul lor a răsunat prin tot pământul şi 
cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii’” (Rom 10,14-18).   

 

 Cuvântul se propovăduieşte, pentru că Dumnezeu trimite oameni ca să facă lucrul acesta.  
Cuvântul este propovăduit în toată lumea, evanghelia cea veşnică este propovăduită 
„locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” 
(Apoc 14,6).  Dumnezeu nu vorbeşte în şoaptă; îngerul care „zbura prin mijlocul cerului” 
„zicea cu glas tare . . .” (versetul 7).  Ploaia târzie este puterea divină aplicată în vestirea 
adevărului în ultimele zile ale timpului de har: „După aceea, am văzut, pogorându-se din 
cer, un alt înger, care avea o mare putere, şi pământul s-a luminat de slava lui.  El a strigat 
cu glas tare . . .” (18,1.2).      

 

 Da, adevărul este vestit cu glas tare pe tot pământul; Dumnezeu foloseşte Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea pentru această lucrare mondială.  Nu există nicio scuză; nimeni 
nu poate spune că nu a ştiut, că nu a auzit.  Aşa întreba Pavel: „Dar eu întreb: n-au auzit ei?”  
Cuvintelor Mântuitorului, „cine are urechi de auzit să audă”, le putem face şi altă aplicaţie: a 



fost creat ca să audă, adevărul a fost rostit, acum să facă bine să-l audă.  Să audă şi să facă.  
Mai mult nu se poate spune.   
 

 Surzenia plănuită duce la despărţire de Dumnezeu şi la pierderea vieţii veşnice: „Dacă 
cineva îşi întoarce urechea, ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă” (Prov 
28,9).  Toată religia este redusă la nimic, atunci când oamenii îşi întorc urechile, ca să nu 
audă care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei.  Mustrându-i pe iudei încă înainte de 
cucerirea Ierusalimului de către Nebucadneţar, Ieremia le-a spus cu durere: „Domnul v-a 
trimis pe toţi slujitorii Săi proorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă; şi n-aţi ascultat, n-aţi plecat 
urechea să ascultaţi” (Ier 25,4).   
 

 În locuinţa lui din Roma, apostolul Pavel i-a primit în vizită pe iudei şi a făcut totul ca să-i 
ajute să-L cunoască pe Mântuitorul, să audă glasul Lui şi să-I deschidă uşa.  Era o lucrare 
sârguincioasă: „Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara” (vezi Fapte 28,17-29; citatul este 
din versetul 23).  Rezultatul?  „Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut” (versetul 
24).  Cu alte cuvinte, unii au fost de acord să audă ce le spunea Dumnezeu, au avut urechi 
de auzit şi au auzit, dar alţii nu au vrut să audă.  Pavel a fost indignat de atitudinea 
îndărătnicilor; el a zis către ei: „Bine a spus Duhul Sfânt prin proorocul Isaia către părinţii 
voştri, când a zis: ‚Du-te la poporul acesta şi zi-i: ‚Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi 
înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.  Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei 
aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să 
înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.’  Să ştiţi dar că mântuirea 
aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor şi o vor asculta” (versetele 25-28).   

 (07) Soluţii   

 Iată patru faze ale lucrării Mântuitorului asupra urechilor sufletului nostru:                                                      
 
(01) Vindecare: Hristos nu a avut probleme cu surzii; pe aceştia, când au dorit şi au avut 
credinţă, i-a vindecat.  Ca urmare a întrebării ridicate de Ioan Botezătorul prin ucenicii lui, 
Isus i-a trimis următorul mesaj: „Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt 
curăţiţi, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se propovăduieşte evanghelia” (Mat 11,5).  
Surzii aud.  Iată un caz de asemenea vindecare: „I-au adus un surd, care vorbea cu anevoie, 
şi L-au rugat să-Şi pună mâinile peste el.  El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în 
urechi şi i-a atins limba cu scuipatul Lui.  Apoi, Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a zis: 
‚Efata’, adică ‚Deschide-te!’  Îndată, i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba şi a vorbit 
foarte desluşit” (Marcu 7,32-35).   

„Efata!”, adică „Deschide-te!”  Isus a zis atunci aşa şi poate oricând să zică la fel.  Reacţia 
publicului a fost remarcabilă: „Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: ‚Pe toate le 
face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească’” (versetul 37).  Da, 
Hristos le face pe toate de minune.                                                                                                                   

(02) Trezire: „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe 
cel doborât de întristare.  El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să 



ascult cum ascultă nişte ucenici.  Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea şi nu M-am 
împotrivit, nici nu M-am tras înapoi” (Isa 50,4.5).  Aici vorbeşte Hristos, dar El este Modelul 
nostru desăvârşit.  Şi noi putem zice cu încredere: „El îmi trezeşte urechea, în fiecare 
dimineaţă, zilnic, mereu, să ascult cum ascultă nişte ucenici, iar eu nu mă împtrivesc.”  Orice 
mecanism fizic are nevoie de întreţinere; la fel stau lucrurile şi în viaţa spirituală.  Urechile 
sufletului nu se deschid o dată pentru totdeauna.  E nevoie de o trezire zilnică, de 
menţinere a senzitivităţii şi funcţionării acestora.                                                                                    
 
(03) Îndrumare: „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” (Isa 30,21).  Un glas ceresc 
ne va ghida în permanenţă pentru siguranţă şi direcţie, dacă alegem aşa.  Predarea deplină, 
sinceră şi totală în mâna şi în slujba Domnului ne va asigura această dirijare binecuvântată, 
iar urechile noastre tămăduite şi predate Lui vor auzi acel glas şi ne vor dirija orientarea.   
 
Referindu-se la propoziţia din rugăciunea domnească, „şi nu ne duce în ispită”, sora White a 
scris: „Prezentând rugăciunea pe care a dat-o Hristos, noi ne predăm călăuzirii lui 
Dumnezeu, cerându-I să ne conducă pe cărări sigure.  Nu putem oferi această rugăciune în 
sinceritate şi, totuşi, să hotărâm a umbla pe orice cale aleasă de noi.  Vom aştepta ca mâna 
Lui să ne conducă, vom asculta de glasul Lui, care zice, ‚Iată drumul, mergeţi pe el’ (Isa 
30,21).”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, paginile 
117-118)                                                                                                                                      
 
(04) Sfinţire – cu sânge de la „berbecul pentru închinarea în slujba Domnului”, Moise i-a 
consacrat pe Aaron şi pe fiii lui; el a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel 
mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul drept (vezi Leviticul 8,22-24).  Trei 
aspecte ale vieţii lor de zi cu zi erau astfel cuprinse simbolic în această ungere: (01) auzul; 
(02) activitatea; (03) umblarea.  Această ungere era sfinţire pentru slujbă, predare totală în 
serviciul viului Dumnezeu.  Apostolul Pavel se referă astfel la o sfinţire totală a noastră: 
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi 
trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 
Tes 5,23).                             
 
Duhul, sufletul, trupul – totul sfinţit.  Urechea fizică face parte din trup; cea spirituală este 
reprezentată aici de duh şi suflet.  Sistemul nostru de recepţie pentru lucruri divine, pentru 
comunicarea cu Cerul, trebuie sfinţit, şi nu superficial, ci „pe deplin”.  Noi nu putem face 
lucrul acesta, dar Dumnezeu poate: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi”.  Nu o poate 
face împotriva noastră, dar dacă acceptăm voinţa Sa pentru noi, vom avea experienţe 
binecuvântate. 
 
„Dacă oamenii sunt dispuşi să fie modelaţi, va fi înfăptuită o sfinţire a întregii fiinţe.  Spiritul 
va lua lucrurile lui Dumnezeu şi le va imprima în suflet.  Prin puterea Lui, calea vieţii va fi 
făcută atât de clară, încât nimeni nu va avea să rătăcească pe ea.”  (The Acts of the 
Apostles/Faptele apostolilor, pagina 53)   



(08) Atributele ascultării adevărate 

(01) Este o ascultare ca a pruncilor.  Marele preot Eli i-a spus copilului Samuel: „Du-te de te 
culcă şi, dacă vei mai fi chemat, să spui: ‚Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă!’”  (1 
Sam 3,9).  Şi exact aşa a făcut Samuel: a răspuns cum a fost instruit şi a trăit o viaţă de 
ascultare totală de Dumnezeu.  Numele său înseamnă „Dumnezeu a ascultat” şi a fost 
rândul lui Samuel să asculte, lăsând în urmă o biografie superbă.  Aşa să zică fiecare dintre 
noi: „Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă!”   
 
(02) Este o ascultare voluntară.  Una dintre cele mai frumoase făgăduinţe din Sfânta 
Scriptură este cea din Apocalipsa 3,20: „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.”  Observaţi că este un dublu 
apel: Hristos, care stă la uşă, bate, şi bate aşa încât semnalul să fie auzit.  Dar şi vorbeşte, 
pentru că El zice, „dacă aude cineva glasul Meu . . .”.  Urechea atentă aude, urechea 
sincerităţii funcţionează şi auzitorul Îi deschide Mântuitorului, pentru cina de acum, viaţa de 
credinţă fericită, binecuvântată şi îmbelşugată, şi cina din viitor, la masa din ceruri.   
 
(03) Este o ascultare neîncetată.  „Orice ascultare adevărată vine din inimă.  Era o lucrare a 
inimii în cazul lui Hristos.  Şi, dacă suntem de acord, El Se va identifica în aşa măsură cu 
gândurile şi cu ţelurile noastre, va contopi astfel inimile şi minţile noastre cu voinţa Sa, 
încât, atunci când ascultăm de El, vom urma, pur şi simplu, impulsurile noastre.  Voinţa, 
purificată şi sfinţită, îşi va găsi plăcerea cea mai înaltă în efectuarea serviciului Său.  Când Îl 
cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum este privilegiul nostru să-L cunoaştem, viaţa noastră va fi 
o viaţă de ascultare continuă.  Printr-o apreciere a caracterului lui Hristos, prin comuniune 
cu Dumnezeu, păcatul va deveni pentru noi respingător.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 668) 
 
(04) Este o ascultare neclintită.  Așa s-a cerut întotdeauna: „. . . dacă vei asculta de 
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei 
împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate poruncile pe care vi le dau 
astăzi . . .” (Deut 28,13.14).  „Omului, coroana lucrării de creaţiune, Dumnezeu i-a dat 
putere de a înţelege cerinţele Sale, a pricepe dreptatea şi avantajele legii Sale, precum şi 
pretenţiile ei sacre cu privire la el; şi de la om se cere ascultare neabătută.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 52) 
 
(05) Este o ascultare totală.  Câtă ascultare?  A zis Domnul către poporul Israel: „Tu să te ții 
în totul totului tot, numai de Domnul, Dumnezeul tău” (Deut 18,13).  „Domnul cere de la 
fiecare din supuşii Săi ascultare deplină.”  (Scrisoarea 72 din 1893, publicată în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 242)  
 
(06) Este o ascultare răsplătită.  „Ce răsplată vom avea dacă ascultăm?”, ar întreba Simon 
Petru acum (vezi Matei 19,27).  Ascultarea de Dumnezeu este sursă de binecuvântări 
nemărginite, așa cum putem citi în Deuteronom 28,1-13.  Iată ce zice și profetesa zilelor din 
urmă:  „Legea lui Dumnezeu este copia caracterului Său.  Ea cuprinde principiile împărăţiei 



Sale.  Cel ce refuză să accepte aceste principii se aşază în afara canalului prin care curg 
binecuvântările lui Dumnezeu.  Posibilităţile glorioase prezentate înaintea lui Israel se 
puteau realiza numai prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu.  Aceeaşi înnobilare a 
caracterului, aceeaşi plinătate de binecuvântări, – binecuvântări asupra minţii, sufletului şi 
trupului, binecuvântări asupra casei şi câmpului, binecuvântări pentru viaţa aceasta şi 
pentru viaţa viitoare, – sunt posibile pentru noi numai prin ascultare.”  (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 305).   
 

 Închei această predică, folosindu-mă de frumoasele cuvinte dintr-o strofă a unei vechi 
cântări pentru copii, intitulată „Pe mâini de dimineaţă”: 

„Urechea mi-e-ndreptată,                                                                                                                               
spre bunul Dumnezeu                                                                                                                                        
Şi El cu drag mă-nvaţă                                                                                                                                    
cum să-L servesc mereu.” 

(Strofa a doua a cântării numărul 716 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  

 Să îndreptăm antena aceasta a sufletului nostru spre satelitul divin care ne va păstra în 
continuă legătură cu scumpul nostru Mântuitor!  Atunci vom fi asemănaţi cu „cel ce are 
urechi de auzit şi aude”, care „aude cuvintele Sale şi le face”.  Amin!                                                                         

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 219: „Cred în Domnul Isus”           

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



„NU VĂ ÎNGRIJORAŢI DAR . . .”  

 Aceste cuvinte nu au fost rostite de Bill Gates, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, 
nici de bogatul din pildă către cerşetorul Lazăr: „Fii pe pace, există destulă mâncare!”  Nu au 
fost zise nici de bogatul căruia i-a rodit ţarina: „Ce vă frământaţi atât?  Eu am multe bunuri 
strânse pentru mulţi ani!”  Ştiţi cine a zis aşa?  Cineva care era bogat, nu cel mai bogat din 
lume pe planeta Pământ, ci Cel mai bogat din univers, dar care „S-a făcut sărac pentru voi, 
pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 Cor 8,9).  Şi tocmai când era extrem de 
sărac S-a pronunţat El aşa.  De aceea, cu atât mai multă valoare şi putere au cuvintele Lui.    
 

 Când se pune întrebarea cât de bogat este cineva, se ţine cont de toate fondurile de care 
dispune el sub diferite forme şi de toate celelalte averi în posesia sa.  Dar cum se stabileşte 
cât de sărac este cineva?  Cât de sărac era Isus Hristos?  A spus-o El: „Vulpile au vizuini şi 
păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul” (Mat 8,20).  Prin 
urmare, Domnul nostru Isus Hristos era mai sărac decât toţi locuitorii Palestinei, mai sărac 
decât vulpile şi decât păsările cerului.  Nu din întâmplare sau nenorocire, ci prin alegere. 

 

 Nu avea nimic.  Absolut nimic, nici măcar un animal de transport pentru desele, lungile şi 
obositoarele Lui călătorii („Isus, ostenit de călătorie . . .”, Ioan 4,6).  Când a intrat în 
Ierusalim, a împrumutat un asin (vezi Luca 19,29-38).  Isus depindea, pentru hrană şi pentru 
găzduire, de ospitalitatea oamenilor (vezi Luca 10,38; 19,5-7).  Totuşi, adesea Îşi petrecea 
nopţile în natură, unde Se ruga, dar se pare că acolo şi dormea: „Ziua, Isus învăţa pe norod 
în templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele 
Măslinilor.  Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte” (Luca 
21,37.38).  

 

 Şi acest ultrasărac, sărac lipit pământului, nu ştia ce înseamnă teama de viitor.  Pe toţi 
ceilalţi, care în lucrurile materiale stăteau mult mai bine decât El, i-a îndemnat, în Predica de 
pe Munte: „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăşi.  Ajunge zilei necazul ei” (Mat 6,34). 

 

 Aşa cum am spus, cuvintele acestea fac parte din Predica de pe Munte.  Predica mea de 
astăzi nu se poate compara nici pe departe cu predica aceea a Mântuitorului şi cu niciuna 
din cele ţinute de El, pentru că El a fost „un Învăţător venit de la Dumnezeu” (vezi Ioan 3,2).  
Despre El se spune, chiar în legătură cu monumentala Predică de pe Munte: „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).  Cu multă durere îşi 
aminteau de El ucenicii înainte de a afla de învierea Lui: „Ce s-a întâmplat cu Isus din 
Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea întregului norod . . .” (Luca 24,19).   

 

 Predica aceasta este raportată în capitolele 5-7 din Matei şi părţi din ea în Luca 6.  În 
versiunea mai amplă dată de Matei, avem 111 versete.  Nu găsim această predică pe 
internet; ce ar mai fi!  Numai noi, piticii predicării, apărem pe internet.  Acum două mii de 



ani, nu existau astfel de mijloace tehnice.  Am zis de multe ori şi mai zic că un predicator ar 
putea predica toată viaţa lui din Predica de pe Munte şi tot nu ar epuiza-o!   

 

 Iată conţinutul Predicii de pe Munte pe scurt:                                                                                                               
 

(01) fericirile;                                                                                                                                                  
(02) rolul în lume al urmaşilor Domnului Isus Hristos;                                                                              
(03) perpetuitatea şi spiritualitatea legii;                                                                                                                             
(04) modul creştin de tratare a vrăjmaşilor;                                                                                                      
 
(05) demascarea făţărniciei şi a paradei în viaţa religioasă;                                                                     
(06) rugăciunea model;                                                                                                                                
(07) încrederea în Dumnezeu;                                                                                                                      
 
(08) nejudecarea aproapelui;                                                                                                                                                                                     
(09) stăruinţa în rugăciune;                                                                                                                                     
(10) regula de aur;                                                                                                                                      
(11) cele două căi;                                                                                                                                            
(12) profeţii mincinoşi;                                                                                                                                                                                                                    
(13) cele două case. 
 

 Iată alte câteva idei mari din această cuvântare:                                                                                          
 
- Adevăratele comori, indestructibile şi de dorit, sunt cele pe care le strângem în cer (6,19-
21).                                                                                                                                                                                                                                         
 
- Lumina sau întunericul din viaţa omului au control absolut asupra lui (versetele 22 şi 23).                                                                       
 
- Imposibilitatea de a servi două cauze antagoniste (versetul 24). 
 

 Să ne oprim asupra învăţăturii despre îngrijorare, cuprinsă în capitolul 6, versetele 25-34.  
Mai întâi, să parcurgem textul:                                                                                                                                 
 
- Versetul 25: „De aceea, vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi 
mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.  Oare nu 
este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?”                                                      
 
- Versetul 26: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu 
strâng nimic în grânare; şi, totuşi, Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.  Oare nu sunteţi voi cu 
mult mai de preţ decât ele?”                                                                                                                                
 
- Versetul 27: „Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot 
la înălţimea lui?”                                                                                                                                                   
 



- Versetele 28-29: „Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte?  Uitaţi-vă cu băgare de seamă 
cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi, vă spun că nici chiar Solomon, 
în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.”                                                                                           
 
- Versetul 30: „Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar 
mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin 
credincioşilor?”                                                                                                                                                    
 
- Versetul 31: „Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‚Ce vom mânca?’  Sau: ‚Ce vom bea?’  Sau: ‚Cu 
ce ne vom îmbrăca?’”                                                                                                                                            
 
- Versetul 32: „Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută.  Tatăl vostru cel ceresc ştie că 
aveţi trebuinţă de ele.”                                                                                                                                     
 
- Versetul 33: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.”                                                                                                                     
 
- Versetul 34: „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de 
ea însăşi.  Ajunge zilei necazul ei.”   
 

 Ideea îngrijorării apare în pasajul acesta de șase ori în cinci versete şi anume:                                                                                                                 
 
(01) „Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră” (versetul 25).                                                                        
(02) „Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot . . .” (versetul 27).                                                                                          
(03) „Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte?”  (Versetul 28)                                                                   
(04) „Nu vă îngrijoraţi dar, zicând . . . .” (versetul 31).                                                                             
(05) „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine” (versetul 34).                                                                                
(06) „. . . căci ziua mâine se va îngrijora de ea însăşi” (același verset).   
 

 Definiţia dată noţiunii de îngrijorare în Dicţionarul explicativ al limbii române este: „A se 
îngrijora – a inspira sau a simţi nelinişte, grijă, teamă; a se nelinişti, a se alarma” (pagina 
465).  Îngrijorarea este panică în faţa unei lipse, înfrângeri sau nenorociri ce ar putea avea 
loc, fie că există nişte semne care anunţă aceste complicaţii sau este doar o stare mintală 
nejustificată.   

 

 O astfel de panică poate afecta toate formele timpului:                                                                                   
 

- Viitorul, în cea mai mare măsură, aşa cum reiese în general din această învăţătură a 
Scripturii.                                                                                                                                                              
- Prezentul, groaza rămânerii într-o situaţie critică existentă, îndoiala extremă că ar exista 
vreo soluţie sau vreun deznodământ pozitiv.                                                                                                         
- Trecutul; cum, dacă este deja consumat?  Ştim cu toţi că ne revim în memorie amintiri 
dureroase şi retrăim scene teribile, înspăimântătoare, chinuitoare – suferim din nou şi din 
nou frământarea produsă de evenimente prin care am trecut, mai recent sau mai demult. 



 
Psalmistul ne dă următoarea asigurare binecuvântată: „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul 
nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.  De aceea, nu ne temem, chiar dacă      
s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.  Chiar dacă ar urla şi ar spumega 
valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii” (Ps 46,1-3).  În Psalmul 
27,1-3, David arată atitudinea sa liniştită în faţa celor mai teribile crize: „Domnul este 
lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem?  Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine 
să-mi fie frică?  Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, 
prigonitorii şi vrăjmaşii mei, se clatină şi cad.  Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, 
inima mea tot nu s-ar teme.  Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere 
aş fi.”  Proiectaţi aceste lumini dumnezeşti în toate zonele vieţii, în actualitate, în 
perspectivă sau în retrospectivă, şi panica se evaporează cu desăvârşire, făcând loc solid şi 
statornic unui calm cu adevărat dumnezeisc. 
 

 Cuvintele Mântuitorului în legătură cu îngrijorarea înlesnesc alcătuirea următoarei scheme:           
 
(01) Definirea îngrijorării: temere, nelinişte, alarmare, aşteptare înfrigurată, înfricoşată a 
unor evenimente.  Să se facă distincţie între „a avea grijă” sau „a se îngriji” şi „a se 
îngrijora”.  Apostolul Pavel a zis: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei din 
casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (1 Tim 5,8).  E normal 
şi o datorie morală să ne îngrijim de binele aproapelui nostru.  Dumnezeu Însuşi a urmărit 
întotdeauna binele copiilor Săi; aşa a zis Avraam: „Fiule, Dumnezeu Însuşi va purta grijă de 
mielul pentru arderea de tot” (Gen 22,8); iar muntele acela s-a numit de atunci Jehova iiré, 
adică „Domnul va purta de grijă”, formându-se chiar un limbaj: „La muntele unde Domnul 
va purta de grijă” (versetul 14).                                                                                                   
 
Îngrijorarea la care S-a referit Isus a fost definită practic de slujitorul lui Elisei, când a văzut 
cetatea înconjurată de armata siriană: „Ah, domnul meu, cum vom face?”  (2 Împ 6,15).  Ne 
amintim povestirea scrisă de un autor român, cum o femeie tânără îşi legăna copilul, şi, la 
un moment dat, a început să plângă de teama că un drob de sare de pe sobă ar putea cădea 
peste copil, jelanie la care s-a ataşat şi mama ei.                                                                                                                
 
(02) Nechibzuinţa îngrijorării.  Revenind la povestirea de mai sus, autorul se întreba şi noi 
ne întrebăm: de ce se plângeau cele două femei de o nenorocire care nu a avut loc şi care se 
putea foarte uşor evita mutând copilul mai departe de sobă sau dând jos drobul de sare de 
pe sobă?  Îngrijorarea are în vedere o situaţie cu care poate vom fi confruntaţi, o posibilitate 
închipuită, care de cele mai multe ori nici nu se materializează.  Dar tot nechibzuinţă este şi 
când urmează o situaţie reală, ca o operaţie chirurgicală, iar persoana în cauză se consumă 
de teama experienţei aceleia, chiar dacă operaţia în sine nu este atât de primejdioasă.  Este 
o suferinţă psihică ce o poate depăşi pe cea fizică, reală.  Îngrijorarea se bazează pe lipsă de 
încredere în Dumnezeu; Isus a dat exemple superbe de îngrijire providenţială: (a) pentru 
hrană, păsările cerului; (b) pentru îmbrăcăminte, plantele de pe câmp (versetele 26.28-30).                                                                                                                                    
 



(03) Absurditatea îngrijorării.  Hristos a pus interesanta întrebare: „Şi apoi, cine dintre voi, 
chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?”  (Versetul 27).  Nicio 
îngrijorare nu oferă şansa unui progres, dar mai ales îngrijorarea cuiva cu privire la propria 
statură: „Eu sunt atât de scund; trebuie să cresc, trebuie să cresc . . .”.  Oricât ar insista cel în 
cauză, creşterea nu s-ar realiza prin îngrijorare.  Prin urmare, îngrijorarea nu rezolvă absolut 
nimic, lucrurile vor avea loc sau nu vor avea loc, indiferent de sentimentele noastre.  Cineva 
povestea despre un morar a cărui moară ardea, iar el, la o anumită distanţă, îşi lega liniştit 
şireturile de la ghete.  Oare, îngrijorându-se, s-ar fi stins focul?                                                                                  
 
(04) Periculozitatea îngrijorării.  În versetul 33, Hristos ne-a sfătuit: „Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”  
Îngrijorarea este o răsturnare a valorilor, ea periclitează mântuirea, pentru că împărăţia 
cerurilor şi neprihănirea sunt lăsate pe un plan secundar, iar lucrurile trecătoare stăpânesc 
atenţia noastră.  Este şi o idolatrie, bunurile materiale devenind dumnezei; este o călcare a 
poruncii întâi, care zice: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exod 20,3).                                    
 
(05) Nocivitatea îngrijorării.  Aceasta este o extindere a punctului precedent.  Îngrijorarea 
ne poate duce la pierderea vieţii veşnice, dar ea este dăunătoare şi în viaţa aceasta.  A zis 
Hristos: „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăşi.  Ajunge zilei necazul ei” (Mat 6,34).  Este o consumare extremă de energie nervoasă 
în mod inutil, mintea şi sufletul fiind copleşite cu poveri mai mult decât pot suporta şi care 
nu sunt înlăturate aşa.  Se zice, de regulă, în America: „One day at a time”, adică „o zi o 
dată”.  Sau, aşa cum citeam într-o carte din Austria, trebuie să trăim în unităţi de timp 
compacte, închise.  Trăim şi ne străduim astăzi pentru astăzi, ca şi când nu ar exista un 
mâine; nu ne încărcăm astăzi şi cu mâine. 
 
(06) Păgânismul îngrijorării e arătat de Mântuitorul prin îndemnul: „Nu vă îngrijoraţi dar, 
zicând: ‚Ce vom mânca?’  Sau: ‚Ce vom bea?’  Sau: ‚Cu ce ne vom îmbrăca?’  Fiindcă toate 
aceste lucruri neamurile le caută” (Mat 6,31.32).  Aţi auzit bine: „Aceste lucruri neamurile le 
caută.”  Care lucruri?  Lucrurile pieritoare, pentru obţinerea cărora are loc o frământare 
continuă.  Şi cine sunt neamurile?  Păgânii.  Este de neconceput ca aceia care se consideră fii 
şi fiice ale Dumnezeului-Creator să se comporte ca păgânii.                                                                                    
 
(07) Satanismul îngrijorării.  Prin îngrijorare sau teamă de viitor, Dumnezeu este eliminat 
din ecuaţie; omul însuşi, care în mod greşit s-ar bizui pe sine, pe înţelepciunea lui de a se 
descurca, este eliminat.  Singurul care obţine satisfacţie este Satana.  Îngrijorarea este, 
astfel, o producţie pur satanică.  Este o metodă prin care el încearcă, şi de multe ori chiar 
reuşeşte, să-l zdrobească pe om.  Şi pe „creştin”!  Nu este de mirare faptul că Satana a 
încercat metoda aceasta de nimicire chiar asupra Domnului Isus Hristos, în Grădina 
Ghetsimani.                                            
 
Iată ce zice în acest sens Spiritul Profetic: „Satana Îi spunea că, dacă El devine garantul 
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.  Şi ce urma să se câştige prin sacrificiul 



acesta?  Cât de disperată apărea vina şi nerecunoştinţa oamenilor!  Satana Îi prezenta 
Răscumpărătorului situaţia în cele mai negre culori: poporul care pretinde a fi mai presus de 
toate celelalte în avantaje temporare şi spirituale Te-a respins.  Ei încearcă să Te distrugă pe 
Tine, temelia, centrul şi sigiliul făgăduinţelor făcute lor ca popor special.  Chiar unul dintre 
ucenicii Tăi, care a ascultat învăţăturile Tale şi a fost printre cei mai de seamă în activităţi 
bisericeşti, Te va trăda.  Unul dintre cei mai zeloşi urmaşi ai Tăi Te va tăgădui.  Toţi Te vor 
părăsi.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 687) 
 

 S-ar putea obiecta cu mai multe argumente faţă de această cruciadă împotriva îngrijorării.  
Iată, de exemplu, în Luca 16,1-8, Hristos a prezentat pilda ispravnicului necredincios.  Acesta 
irosea averea stăpânului său şi lucrul acesta s-a aflat, iar stăpânul i-a cerut să părăsească 
funcţia.  Înainte de a pleca, ispravnicul necredincios a făcut unele modificări în actele 
privitoare la datornicii stăpânului său, modificări în favoarea acestora, în speranţa că, după 
aceea, ei îl vor primi în casele lor.  Privind înainte, el şi-a zis: „Ce am să fac, dacă îmi ia 
stăpânul isprăvnicia?  Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine.  Ştiu ce am să fac . . .” 
(versetele 3 şi 4).  Îngrijorare?  Cercetătorii Bibliei o numesc planificare, chiar dacă implica 
noi escrocherii.  Nu acţiunile lui sunt apreciate şi nu acestea au fost lăudate de stăpânul său, 
ci înţelepciunea cu care făcea nişte aranjamente pentru viitor. 
 

 Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu recomandă nepăsarea faţă de lucrurile practice şi nu 
preamăreşte trândăvia.  Isus nu a vrut să spună că noi nu trebuie să avem niciun program, 
săptămânal, lunar sau anual.  Nu ne-a cerut să întâmpinăm ziua de mâine orbeşte, să nu 
economisim, să nu avem o asigurare de pensie sau asigurare medicală.  Aceea chiar ar fi o 
nebunie, dacă putem face aceste aranjamente şi nu luăm nicio măsură în acest sens.  Copiii 
lui Dumnezeu trebuie să fie înţelepţi.  Chiar dacă, în Predica de pe Munte, Isus a dat 
exemplul păsărilor în legătură cu neîngrijorarea şi totuşi hrănirea lor de către Dumnezeu, El 
nu a vrut să bagatelizeze munca şi pregătirea pentru iarnă, pentru viitor.   

 

 Prin Solomon, Dumnezeu a dat acest îndemn: „Du-te la furnică, leneşule, uită-te cu băgare 
de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!  Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; 
totuşi, îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului” (Prov 6,6-8).  
Îngrijorare?  Nu, ci mod normal şi sănătos de comportare faţă de datoriile şi nevoile vieţii.  
Responsabilitate.  Hristos a înmulţit pâinea numai de două ori.  Când oamenii L-au căutat 
din nou pentru a fi hrăniţi, El i-a mustrat: „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” (Ioan 
6,26).  Le-ar fi convenit să fie hrăniţi zilnic prin minunile Domnului, dar nu aşa lucrează 
Divinitatea.  Păsările nu se îngrijorează, dar ele caută hrana, lucrează tot timpul. 
 

 „Isus nu ne eliberează de nevoia efortului, însă El ne învaţă că trebuie să-L facem pe El cel 
dintâi, cel din urmă şi cel mai bun în orice privinţă.  Nu trebuie să ne angajăm în nicio 
lucrare, nu trebuie să urmărim niciun scop, nici să căutăm vreo plăcere, care ar împiedica 
acţiunea neprihănirii Sale în caracterul şi viaţa noastră.  Tot ce facem, să facem din inimă, ca 
pentru Domnul.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 99) 



 

 „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui” înseamnă o orientare, un 
interes, un efort din partea noastră.  Împărăţia lui Dumnezeu nu ne va căuta pe noi, noi 
trebuie să o căutăm pe ea, chiar dacă Păstorul cel Bun îşi caută oile rătăcite.  El a zis: „Cereţi 
şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.  Căci orişicine cere capătă, cine 
caută găseşte şi celui ce bate i se deschide” (Mat 7,7.8).  Duhul Sfânt trezeşte în noi acest 
dor după valorile veşnice şi pe baza lui noi trebuie să le căutăm cu seriozitate.   

 

 „Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.”  Acest „şi” înseamnă concomitent, acestea 
merg împreună.  Mulţi ar dori să aibă parte de împărăţia lui Dumnezeu, dar nu-i interesează 
neprihănirea Sa.  Chiar noi, când ne referim la textul din Matei 6,33, amintim împărăţia lui 
Dumnezeu, dar adesea uităm că mai este ceva: „neprihănirea Lui”.  Nu a noastră, ci a Lui; 
fără ea, care este haina caracterului desăvârşit al lui Hristos, nu se ajunge în împărăţia lui 
Dumnezeu, oricât de mult am căuta-o.  Numai purtând această haină. 

 

 A zis Shawn Boonstra, câţiva ani director al programului de televiziune adventistă „It Is 
Written”/„Este scris”, iniţiat de George Vandeman în 1956: „Nothing on earth is worth 
missing heaven!”, adică „pentru nimic pe pământ nu merită să pierzi cerul”.  Fără a 
condamna munca, planificarea, înţelepciunea, economisirea, crearea de rezerve, în Predica 
de pe Munte, Hristos a arătat prioritatea divină a lucrurilor: întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, apoi toate celelalte.  Mai exact: niciodată să nu fie acceptate lucrurile rele, 
dar lucrurile bune să fie puse la locul lor, în urma interesului pentru cele spirituale.  A 
întrebat Isus: „Şi ce i-ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?  
Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”  (Mat 16,26)   
 

 „Braţul cel veşnic al lui Dumnezeu înconjoară sufletul care se îndreaptă către El pentru 
ajutor, oricât de plăpând ar fi sufletul acela.  Preţioasele lucruri de pe dealuri vor pieri, însă 
sufletul care trăieşte pentru Dumnezeu va rămâne cu El.  ‚Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine 
face voia lui Dumnezeu rămâne în veac’ (1 Ioan 2,17).  Cetatea lui Dumnezeu îşi va deschide 
porţile de aur pentru a-l primi pe acela care a învăţat pe pământ să se bizuie pe Dumnezeu 
pentru direcţie şi înţelepciune, pentru mângâiere şi nădejde, în toiul pierderilor şi al 
suferinţelor.  Cântările îngerilor îi vor ura bun venit acolo şi pentru el pomul vieţii îşi va 
produce roadele.  ‚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).”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, paginile 99-100) 
 

 Avertismentul dat de Mântuitorul în legătură cu îngrijorarea nu rămâne izolat; el este 
înconjurat ca un curcubeu etern de o mulţime de asigurări divine presărate de-a lungul şi 
de-a latul Sfintelor Scripturi; iată în continuare numai zece din aceste asigurări/făgăduinţe:                                             

 
- „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri” (Filip 4,6).                                                                                                                                        
 



- „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi” (1 Pet 5,7).   
 
- „Să nu fiţi iubitori de bani.  Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: ‚Nicidecum n-am să 
te las, cu niciun chip nu te voi părăsi’” (Evr 13,5).                                                                                                      
 
- „Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!  Puii 
de leu duc lipsă şi li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine” (Ps 
34,9.10).                                                                               
 
- „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra. . . .  Am fost tânăr 
şi am îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi 
pâinea” (Ps 37,5.25).                                                                                                                                                            
 
- „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini.  El nu va lăsa niciodată să se 
clatine cel neprihănit” (Ps 55,22).                                                                                                                     
 
- „Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu 
lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană” (Ps 84,11).                                                        
 
- „Tu eşti robul Meu, te aleg şi nu te lepăd!  Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu 
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.  Eu te 
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” (Isa 41,9.10).                                                                                                                                                                                                                                              
 
- „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).                                               
 
- „Domnul mi Se arată de departe: ‚Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez 
bunătatea Mea!’”  (Ier 31,3)  

 

 Să luăm aminte, după lectura acestor zece făgăduinţe mângâietoare, la următoarele gânduri 
superbe din Spiritul Profetic: „Cel ce ţi-a dat viaţă îţi cunoaşte nevoia de hrană pentru a o 
întreţine.  Cel ce a creat trupul nu este nepăsător faţă de nevoia ta de îmbrăcăminte.  Oare 
Acela care a oferit darul mai mare nu va oferi ce mai trebuie pentru a-l întregi?”  (Thoughts 
from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 95).  Ba da şi Îi 
mulţumim din suflet pentru această mărinimie nemărginită!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 80: „O, Isus, ce dulce nume!”       

Cântarea de închidere, 243: „Blând, ca o voce de înger”             

           



„CI VOI VEŢI PRIMI O PUTERE . . .” 

 Când a vorbit mulţimilor despre Mesia, Ioan Botezătorul a zis: „El vă va boteza cu Duhul 
Sfânt şi cu foc” (Mat 3,11).  Omul care fusese umplut cu Duhul Sfânt încă din pântecele 
mamei lui (vezi Luca 1,15) vorbea cu pasiune despre această temă.  El îi boteza pe oameni 
cu apă (vezi Luca 3,16), dar anunţa cu bucurie venirea Celui care va boteza cu Duhul Sfânt. 
 

 Mântuitorul nu doar a fost umplut cu Duhul Sfânt din pântecele mamei Lui; El a fost 
conceput prin Duhul Sfânt, ca nimeni altul vreodată (vezi Luca 1,35; Matei 1,18.20).  La 
botez, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Lui într-un mod special (vezi Matei 3,16; Ioan 1,32.33) 
şi Isus a rămas plin de Duhul Sfânt (vezi Luca 4,1), care L-a călăuzit în toată lucrarea Sa pe 
pământ. 

 

 Hristos a şi vorbit mult despre Duhul Sfânt, aşa cum se arată în special în capitolele 14-16 
din Evanghelia după Ioan.  În aceste pasaje, El a făgăduit venirea Duhului Sfânt în viaţa 
ucenicilor, călăuzindu-i în creşterea lor spirituală.  Cu câteva clipe înainte de a părăsi 
Pământul, El le-a făgăduit din nou: „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). 

 

 Patru texte din ultima carte a Bibliei vorbesc despre „cele şapte Duhuri” ale lui Dumnezeu.  
Iată aceste texte:                                                                                                                                              

 
(01) „Har şi pace vouă . . . din partea celor şapte Duhuri, care stau înaintea scaunului Său de 
domnie!”  (Apoc 1,4)                                                                                                                                         
 
(02) „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu . . .” (3,1).                                            
 
(03) „. . . înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu” (4,5).                                                                                                                 
 
(04) Un Miel – „părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul” (5,6).   
 

 Din analiza acestor texte şi a altora, învăţăm următoarele:                                                                                 
 
(01) Cele şapte lămpi de foc sunt numite „cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu”; candelabrul 
din sanctuar avea şapte braţe, dar era un singur candelabru (Exod 25,31-40).                                                                     
 
(02) Cele şapte Duhuri sunt, de fapt, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, una din cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi.                                                                                                                               
 
(03) Sunt numite şapte ca să exprime perfecţiunea (a Duhului Sfânt), datorită sfinţeniei, 
atotştiinţei, omniprezenţei şi veşniciei Lui.                                                                                                                      



 
(04) Isus „are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu”: Duhul Sfânt este Reprezentantul şi 
Locţiitorul lui Isus pe pământ, un alt Mângâietor (vezi Ioan 14,16.17; 15,26).                                                                                                                                                                   
 
(05) Harul vine de la Duhul Sfânt (Evr 10,29), care este Dumnezeu, de la Tatăl (Tit 2,11) şi de 
la Domnul Isus Hristos (2 Cor 13,14).  Astfel, Duhul Sfânt este implicat în lucrarea de 
mântuire a păcătoşilor.                                                                                                                                   
 
(06) Duhul Sfânt este trimis atât de Tatăl (Ioan 14,26), cât şi de Fiul (15,26).                                                             
 
(07) El este trimis în lumea întreagă (Apoc 5,6).                                                                                    
 
(08) Pentru că este asemănat cu şapte lămpi de foc care ard, Duhul Sfânt este singura sursă 
de putere pentru biserică în lumea aceasta. 
 

 Părerea unora că Duhul Sfânt este doar o putere, o energie de la Tatăl, este nebiblică şi 
falsă.  Multe probe, dintre care vom vedea unele, arată că El este o Persoană divină, ca şi 
Tatăl şi Fiul.  În unele texte biblice, se vorbeşte despre puterea Duhului Sfânt: „Isus, plin de 
puterea Duhului, S-a întors în Galilea” (Luca 4,14).  „. . . fie prin puterea semnelor şi a 
minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt” (Rom 15,19).  Ar fi absurd să se vorbească despre 
puterea Duhului Sfânt, dacă El Însuşi ar fi doar o putere; ar însemna „puterea puterii”.  Orice 
persoană are putere, fără a înceta să fie persoană. 
 

 În Daniel 8,13, se întreabă în legătură cu cornul cel mic: „Până când va fi călcat în picioare 
sfântul locaş şi oştirea?”  Este vorba despre „templul lui Dumnezeu, care este în cer” (Apoc 
11,19).  Cineva din afara bisericii adventiste, încercând să ridiculizeze doctrina adventistă a 
sanctuarului, a zis: „Cum este posibil ca o forţă de pe pământ să calce în picioare ceva care 
este în cer?”  „Foarte bine”, i-a răspuns un credincios care cunoştea temeinic Biblia; „citiţi în 
Evrei 10,29: ‚Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce Îl va călca în picioare pe Fiul 
lui Dumnezeu . . .?’  Şi Isus este în cer şi, totuşi, mulţi oameni Îl calcă în picioare.” 

 

 Acelaşi individ care Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu comite şi alte fărădelegi: „. . . va 
pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi Îl va batjocori pe Duhul harului” 
(acelaşi verset).  De ce este Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii, numit aici „Duhul 
harului”?  Pentru că El este Agentul divin care aplică beneficiile harului la fiecare suflet 
omenesc.  El                                                                                                                                                   

 
- Se luptă cu omul (nu împotriva lui!), ca să-L întoarcă la Dumnezeu (vezi Geneza 6,3);                                                              
- dovedeşte omul vinovat, adică îl convinge de păcat, conducându-l la pocăinţă (vezi Ioan 
16,8-11);                                                                                                                                                                         
- „mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu” (Rom 8,26.27; citatul este din versetul 
27), adică lucrează în viaţa oamenilor potrivit cu voinţa lui Dumnezeu.  
 



 „Duhul Sfânt nu-l linguşeşte pe niciun om şi El nu lucrează potrivit imaginaţiei vreunui om.  
Oameni mărginiţi şi păcătoşi să nu încerce să-L manipuleze pe Duhul Sfânt.  Când El va veni 
ca să mustre, prin orice agent omenesc pe care Dumnezeu îl va alege, e datoria omului să ia 
aminte şi să asculte de glasul Lui.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, 
pagina 65) 
 

 „Duhul harului”.  Harul este o formă de manifestare a iubirii lui Dumnezeu, rezervată celor 
căzuţi în păcat, este îndurarea Sa faţă de ei, este mâna Sa întinsă către ei pentru a-i salva.  
Harul a intrat imediat în funcţie după căderea lui Adam şi Eva, fiind o prevedere a planului 
de mântuire, esenţa lui.  „Îndată ce a existat păcat, a existat un Mântuitor.  Hristos ştia că El 
avea să sufere, totuşi, El a devenit substitutul omului.  Imediat după păcătuirea lui Adam, 
Fiul lui Dumnezeu S-a prezentat ca garant pentru neamul omenesc, cu tot atâta putere de a 
îndepărta sentinţa pronunţată asupra celor vinovaţi ca şi atunci când a murit pe crucea de 
pe Golgota.”  (Review and Herald din 12 martie 1901, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 1084)  

 

 Harul se va şi încheia, deci este limitat în timp, de aceea suntem somaţi: „Astăzi, dacă auziţi 
glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”  (Evrei 3,15; 4,7).  Acea încheiere a harului este 
pronunţată în Apocalipsa 22,11, ca sfârşit al ocaziilor de schimbare, ceea ce echivalează cu 
retragerea Duhului Sfânt de la omul păcătos neconvertit.  Având în vedere această 
posibilitate tragică, sora White a avertizat: „Feriţi-vă de amânare.  Nu tărăgănaţi lucrarea de 
părăsire a păcatelor voastre şi de căutare a purităţii inimii prin Isus.  Aici au greşit şi greşesc 
mii de oameni, spre pieirea lor veşnică.  Nu voi zăbovi aici asupra scurtimii şi nesiguranţei 
vieţii; dar există un pericol teribil – un pericol neînţeles îndeajuns – în amânarea supunerii 
faţă de apelul vocii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în alegerea unei vieţi de păcat; pentru că 
aşa este, de fapt, amânarea aceasta.  Păcatul, oricât de mic ar fi el considerat, poate fi 
tolerat numai cu riscul unei pierderi infinite.  Ce nu biruim noi ne va birui pe noi şi va 
produce nimicirea noastră.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 32)   

 

 Spiritul Profetic ne spune, de asemenea: „Cea mai obişnuită manifestare a păcatului 
împotriva Duhului Sfânt este dispreţuirea continuă a invitaţiei cerului la pocăinţă.  Fiecare 
pas în lepădarea lui Hristos este un pas către lepădarea mântuirii şi către păcatul împotriva 
Duhului Sfânt.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 324)  
 

 Am văzut că, în Evrei 10,29, se vorbeşte despre indivizi care „Îl batjocoresc pe Duhul 
harului”.  Cum arată această batjocură?  Mântuitorul a numit-o hulă, hula împotriva Duhului 
Sfânt (vezi Matei 12,22-32).  Un predicator cu mare influenţă făcea distincţie între „hula 
împotriva Duhului Sfânt” şi „păcatul împotriva Duhului Sfânt”.  În această analiză, hula este 
ce făceau fariseii, care puneau lucrarea Mântuitorului pe seama Satanei.  Păcatul împotriva 
Duhului Sfânt este o atitudine de ignorare continuă a apelurilor Duhului Sfânt.  Aceste 
apeluri sunt percepute din ce în ce mai greu, până când nu mai sunt auzite deloc.  Omul 
însuşi face imposibilă recepţionarea îndemnurilor Duhului Sfânt.  Dar şi aceasta este o hulă. 
 



 Ca să înţelegem mai bine lucrul acesta, ne vom folosi de un citat din Spiritul Profetic: „Prin 
intermediul Duhului Sfânt lucrează Dumnezeu asupra inimii omeneşti; şi, când oamenii în 
mod voit resping Duhul şi declară că este de la Satana, ei taie canalul prin care Dumnezeu 
poate să comunice cu ei.  Tăgăduind dovada pe care Dumnezeu a avut plăcere să le-o dea, 
ei sting lumina care strălucise în inimile lor, şi, ca rezultat, sunt lăsaţi în întuneric.  Astfel 
sunt confirmate cuvintele lui Hristos: ‚Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de 
mare trebuie să fie întunericul acesta!’”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 5, pagina 634)       

 

 Această situaţie este groaznică, pentru că Duhul Sfânt, care doreşte să fie aliatul omului 
păcătos în experienţa mântuirii, ajunge să fie adversarul lui: „Dar ei au fost neascultători şi 
L-au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt, iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor” (Isa 
63,10).  De aceea ne avertizează Pavel: „Să nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, 
prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).  Printre ultimele cuvinte 
rostite de Ştefan în faţa Sinedriului au fost şi acestea: „Oameni tari la cerbice, netăiaţi 
împrejur cu inima şi cu urechile!  Voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt” (Fapte 7,51).   

 

 Îl vom respinge noi pe Duhul harului?  Îl vom batjocori?  Nu uitaţi că Dumnezeu ne vorbeşte 
de aici mereu.  Ne mustră.  Ne cheamă.  Ne somează să-L urmăm.  Dispreţuim ce se spune 
de aici?  S-ar putea să coste scump!  Duhul Sfânt este încă Duhul harului, pentru că încă mai 
există har.  Să folosim acest har, răspunzând imediat şi voios la toate chemările Sale.   
  

 Iată exemple de persoane care au păcătuit împotriva Duhului Sfânt:                                                            
 

(01) Faraon: „Continuând să se aventureze pe calea lui, mergând de la un grad de 
îndărătnicie la altul, inima lui s-a învârtoşat tot mai mult, până când a fost chemat să 
privească feţele reci, moarte ale întâilor născuţi. . . .  El îşi înăspreşte inima faţă de influenţa 
Duhului Sfânt.  Încă o respingere a luminii îl aşază unde o influenţă mult mai puternică va fi 
incapabilă să producă o impresie durabilă.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, 
pagina 268).  „Fiecare dovadă suplimentară a puterii lui Dumnezeu pe care monarhul 
egiptean o respingea îl conducea la o şi mai puternică şi mai îndârjită sfidare a lui 
Dumnezeu.  Astfel, lucrurile continuau, omul mărginit luptându-se împotriva voinţei clare a 
Dumnezeului celui nemărginit.  Acest caz este o ilustraţie desluşită a păcatului împotriva 
Duhului Sfânt.”  (Review and Herald din 27 iulie 1897, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 1100)                          
 
(02) Core, Datan şi Abiram: „Ei săvârşiseră păcatul împotriva Duhului Sfânt, un păcat prin 
care inima omului este practic înăsprită împotriva influenţei harului divin.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 405)                                                                                                 
 
(03) Hofni şi Fineas, fiii lui Eli: „Am văzut rezultatul bunătăţii greşite a lui Eli, moartea tatălui 
indulgent, ruina şi moartea fiilor lui răi şi distrugerea a mii din Israel.  Domnul Însuşi 
decretase ca, pentru păcatele fiilor lui Eli, nicio ispăşire să nu se facă vreodată prin jertfe sau 
daruri.  Cât de mare, de lamentabilă a fost căderea lor, – oameni cărora le reveneau 



răspunderi sacre, proscrişi, excluşi de la milă de către un Dumnezeu drept şi sfânt!”  (Review 
and Herald din 30 august 1881, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 2, pagina 1010)                                                   
 
(04) Saul, împăratul lui Israel: „Saul ştia că, prin acest ultim act, de consultare a vrăjitoarei 
din En-Dor, el îşi tăia ultima legătură cu Dumnezeu. . . .  El făcuse un aranjament cu moartea 
şi un legământ cu iadul.  Paharul nelegiuirii lui era plin.”  (The Spirit of Prophecy/Spiritul 
Profeţiei, volumul 1, paginile 376-377, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 2, pagina 1023)                                                                                                         
 
(05) Preoţii şi conducătorii lui Israel: „Putem vedea ce dovadă le-a fost dată preoţilor şi 
conducătorilor şi cu câtă înverşunare se împotriveau ei Duhului lui Dumnezeu. . . .  Domnul 
Isus, reprezentat de Duhul Sfânt, era prezent în adunarea aceea, dar ei nu-L discerneau.  
Pentru un moment, ei simţiseră convingerea produsă de Duhul, că Isus era Fiul lui 
Dumnezeu, dar au înăbuşit această convingere şi au devenit mai orbi şi mai îndărătnici 
decât mai înainte.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 73)                                                                      
 
(06) Fariseii: „Ei (fariseii) atribuiseră agenţilor satanici puterea sfântă a lui Dumnezeu 
manifestată în lucrările lui Hristos.  Astfel, fariseii au păcătuit împotriva Duhului Sfânt.”  
(Review and Herald din 18 ianuarie 1898, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1092)                                                                      
 
(07) Sinedriul iudaic: „Necredinţa, odată nutrită, a continuat să-i controleze pe oamenii din 
Nazaret.  Tot aşa a controlat Sinedriul şi naţiunea.  În cazul preoţilor şi al poporului, cea 
dintâi respingere a demonstraţiei puterii Duhului Sfânt era începutul sfârşitului.  Pentru a 
dovedi că prima lor împotrivire era corectă, ei au continuat mereu după aceea să caute 
greşeli în cuvintele lui Hristos.  Respingerea Duhului a atins apogeul în crucea de pe Golgota, 
în distrugerea cetăţii lor, în risipirea naţiunii în toate colţurile lumii.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 241)                   
 
(08) Dregătorul Felix: „O rază de lumină din cer fusese îngăduită să strălucească asupra lui 
Felix, când Pavel discutase cu el despre neprihănire, înfrânare şi judecata viitoare.  Aceea a 
fost ocazia trimisă de cer pentru ca el să-şi vadă păcatele şi să le părăsească.  Dar el a zis 
către solul lui Dumnezeu, ‚De astădată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.’  El 
dispreţuise ultima sa ofertă de har.  Niciodată nu avea să mai primească o altă invitaţie de la 
Dumnezeu.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 427)                                                    
 
(09) Împăratul Nero: „Pentru un moment, cerul a fost deschis pentru vinovatul şi 
încăpăţânatul Nero, iar pacea şi puritatea lui păreau de dorit.  În acel moment, invitaţia de 
har fusese extinsă chiar către el.  Dar numai pentru o clipă s-a gândit el să-l graţieze.  Apoi, 
ordinul a fost emis ca Pavel să fie dus înapoi în temniţă, şi, când uşa s-a închis în urma 
solului lui Dumnezeu, uşa pocăinţei s-a închis pentru totdeauna împotriva împăratului 
Romei.  Nicio rază de lumină din cer nu avea să mai pătrundă vreodată bezna care-l învăluia.  
În curând, el avea să sufere judecăţile răzbunării lui Dumnezeu.”  (Ibid., pagina 496)                                                                                                            



 
(10) Satana şi îngerii căzuţi împreună cu el: „Cunoştinţa pe care el, precum şi îngerii care au 
căzut împreună cu el, o aveau despre caracterul lui Dumnezeu, despre bunătatea Lui, 
despre mila, înţelepciunea şi slava Lui excelentă a făcut vina lor de neiertat.”  
(Răscumpărarea: ispitirea lui Hristos, paginile 18-19, citată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 4, pagina 1163) 
 

 Apostolul Ioan a primit sarcina pastorală de a scrie câte o scrisoare către fiecare din cele 
şapte biserici locale din Asia, aşa cum i-a dictat Mântuitorul.  La încheierea fiecărei epistole, 
Hristos zice: „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul . . .”.  La primele trei biserici, 
această frază invariabilă este urmată de o făgăduinţă; la ultimele patru, făgăduinţa precede 
fraza aceasta.   
 

 Care biserici?  În Apocalipsa 1,4, citim: „Ioan, către cele şapte biserici, care sunt în Asia . . .”.  
Potrivit versetului 11, Mântuitorul i-a poruncit lui Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte şi   
trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”  
În versetele 12 şi 13, ni se vorbeşte despre şapte sfeşnice de aur, în mijlocul cărora umbla 
Hristos.  El Însuşi explică în versetul 20: „Cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici.”  De ce 
şapte?  Hristos a zis în Matei 16,18: „Pe această piatră voi zidi biserica Mea.”  Iar apostolul 
Pavel afirmă în Efeseni 5,25: „. . . cum a iubit şi Hristos biserica.”  Hristos are o singură 
biserică, iar aceasta este trupul Lui, mireasa Lui, pentru care El Şi-a dat viaţa pe cruce.   
 

 Fiecare din cele şapte făgăduinţe rostite de Duhul Sfânt se aplică numai la cel care biruieşte.  
„Cine are urechi” înseamnă cel ce îşi pleacă urechea, cine este dispus să asculte ce zice 
Duhul Sfânt, pentru că în lucrarea de mântuire nu există constrângere.  „‚Cine are urechi să 
asculte ce zice bisericilor Duhul.’  Dacă ‚ascultaţi ce zice bisericilor Duhul’ şi meditaţi asupra 
instrucţiunilor date lor, urechile voastre vor fi astupate faţă de nebuniile şi absurdităţile care 
vă înconjoară.  Nici nu veţi asculta şi repeta aceste lucruri, nici nu veţi tânji vreodată după 
ele.  Când Hristos satisface foamea sufletului, aceste lucruri triviale vi se par neatrăgătoare 
şi dezgustătoare.  Nu aveţi nicio dorinţă de a vă delecta cu ele, ci veţi alege, mai degrabă, 
pâinea cerului.”  (Manuscrisul 92 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 957)  
 

 Una din dovezile că Duhul Sfânt este o Persoană este faptul că El vorbeşte, anume vorbeşte 
în mod inteligent.  Să vedem acum despre ce vorbeşte, conform unor texte din Noul 
Testament:                                                                                                                                                          

 
(01) A vorbit prin profeţi, inspirându-i să scrie cărţile Bibliei (2 Pet 1,21).                                                                           
 
(02) Duhul Sfânt vorbeşte despre Domnul Isus Hristos: „Când va veni Mângâietorul . . ., El va 
mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26). 
 
(03) El nu vorbeşte de la Sine, ci vorbeşte „tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile 
viitoare” (Ioan 16,13).                                                                                                                                                   



 
(04) Vorbeşte despre uneltirile Satanei în zilele din urmă: „Dar Duhul spune lămurit că, în 
vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi 
de învăţăturile demonilor” (1 Tim 4,1).                                                                                                         
 
(05) Confirmă învierea credincioşilor: „Şi am auzit un glas din cer, care zicea: ‚Scrie: ‚Ferice 
de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!’  ‚Da’, zice Duhul, ‚ei se vor odihni de 
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează’” (Apoc 14,13).  Duhul îi asigură pe sfinţi că învierea 
va avea loc, şi, potrivit cu Romani 8,11, El va avea o parte în procesul învierii.                                                                    
 
(06) Toate cele şapte făgăduinţe date biruitorilor din cele şapte biserici sunt rostite de 
Duhul Sfânt.  Înainte de primele trei (Apoc 2,7.11.17) şi după ultimele patru (2,29; 
3,6.13.22), citim fraza invariabilă: „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”             
 

 „Ce zice bisericilor Duhul.”  În Apocalipsa 22,17, se spune: „Şi Duhul şi mireasa zic: ‚Vino!’  Şi 
cine aude să zică: ‚Vino!’  Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”  
Duhul Sfânt vorbeşte bisericii şi vorbeşte lumii.  Înainte ca Duhul şi mireasa să lanseze 
împreună ultima solie de avertizare către lume, ultima solie de har, Duhul Sfânt are de spus 
ceva bisericii.  Înainte de a vorbi lumii, împreună cu ea, prin ea, pentru ultima dată, El 
vorbeşte bisericii.  Şi ce-i spune Duhul bisericii?  Următoarele lucruri:                                                                      
 
(01) Întoarce-te la starea pe care ai pierdut-o, revino la dragostea dintâi!                                                                          
(02) Nu te teme de ce ai să suferi pentru numele Meu!                                                                                     
(03) Fereşte-te de idolatrie şi de imoralitate!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(04) Ţine cu tărie ce ai, până voi veni!                                                                                                                                          
(05) Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte!                                                                                                                   
(06) Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa!                                                                                             
(07) Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te!         
 

 Nu sunt acestea cuvintele lui Isus?  Ba da, însă El vorbeşte bisericilor prin Duhul Sfânt, care 
ne aduce aminte de tot ce ne-a învăţat El, ne conduce în tot adevărul, ne învaţă toate 
lucrurile şi ne descoperă lucrurile viitoare.  Ce colaborare!   
 

 Am zis şi zic că, înainte de a Se adresa lumii cu ultima strigare de „Vino!”, Duhul Sfânt are de 
spus ceva bisericii, ne-a spus şi ne va spune.  Pentru binele nostru!  Ca să ne poată folosi!  
Ce spune Duhul bisericii în cele şapte perioade ţine de ploaia timpurie; strigarea Sa finală 
către lume împreună cu mireasa este lucrarea ploii târzii.   

 

 Primul text din Biblie care se referă la ploaia timpurie şi la ploaia târzie este cel din 
Deuteronom 11,14; în acest text, cele două ploi sunt fenomene din meteorologia şi 
agricultura Palestinei străvechi.  Un text foarte important care se referă la aceste ploi este 
cel din Ioel 2,23: „Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul 
vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.”   
După ce vorbeşte de recoltele agricole, profetul trece la tărâmul spiritual în versetele 28-32:  



 
- Versetul 28: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre 
vor prooroci, bătrânii voştri vor visa vise şi tinerii voştri vor avea vedenii.”                                                                         
 
- Versetul 29: „Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.”       
 
- Versetele 30-31: „Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de 
fum; soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua 
aceea mare şi înfricoşată.”                                                                                                                                   
 
- Versetul 32: „Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.  Căci mântuirea va 
fi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe care-i va 
chema Domnul.”   
 

 Petru a citat profeţia din Ioel în predica sa din Ziua Cincizecimii (vezi Fapte 2,16-21).  S-a 
împlinit acest text prin ploaia timpurie atunci?  Parţial.  Lipseau semnele menţionate în Ioel 
2,30.31, care se referă la timpul din urmă şi marchează o nouă împlinire prin ploaia târzie.  
„Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul lucrării evangheliei 
urmează să se împlinească din nou prin ploaia târzie la încheierea ei.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 611-612)  
 

 Prin profetul Zaharia, suntem îndemnaţi: „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară!  
Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de pe 
câmp” (Zah 10,1).  Ne ocupăm pe rând de fiecare parte a acestui text:                                                                      

 
- Cereţi – e nevoie de multă rugăciune; Iacov zice că nu primim pentru că nu cerem (vezi 
Iacov 4,2).  Iată ce a zis Mântuitorul: „Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune 
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”  
(Luca 11,13)                                                                                                                                                           
 
- De la Domnul – este vorba de primirea Duhului Sfânt; oamenii, oricât ar fi ei de culţi şi de 
calificaţi, oricât de credincioşi, nu ne pot servi în această privinţă, chiar dacă şi-ar pune 
mâinile peste noi.  În ultimă instanţă, Domnul Isus Hristos ne dă Duhul Sfânt: „După aceste 
vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: ‚Luaţi Duh Sfânt!’”  (Ioan 20,22)                                                                    
 
- Ploaie, ploaie îmbelşugată – nu stropeală, ci ploaie; Dumnezeu nu botează prin stropire, 
nici măcar cu Duhul Sfânt.  Nicio scriere inspirată nu vorbeşte despre „stropi ai ploii târzii”.                                                                                                                                 
 
- Ploaie de primăvară – nu e ploaie târzie?  Ploaia timpurie cădea toamna, pentru încolţirea 
seminţei semănate, cea târzie – primăvara, pentru maturizarea grânelor.                                                                                                      
 
- Domnul trimite – poate şi Satana să încerce aşa ceva?  Să producă el o „ploaie târzie”?  
Sigur că da, şi va reuşi să-i înşele pe mulţi.                      
 



- Pentru toată verdeaţa; Domnul vrea să trimită ploaie, o ploaie îmbelşugată, dar peste 
verdeaţă.  Dacă vine ploaia peste o iarbă uscată, aceasta putrezeşte.  Cum a ajuns această 
iarbă verde, adică verdeaţă?  Ca efect al altei ploi, al ploii timpurii.  Observaţi că ploaia târzie 
vine numai peste cei ce au beneficiat din plin de ploaia timpurie.   
 

 În limba engleză, traducerea New King James Version, textul acesta este redat astfel: „Ask 
the Lord for rain in the time of the latter rain.”  Adică: „Cereţi de la Domnul ploaie în timpul 
ploii târzii.”  Ploaia târzie a fost prevăzută pentru timpul secerişului, al sfârşitului, nu pentru 
timpul lui Pavel sau Luther.  Ziua de 21 martie, când este echinocţiul,  marchează începutul 
primăverii astronomice.  Totuşi, e posibil să vină 21 aprilie şi încă să nu se vadă primăvara.  
Timpul primăverii fără primăvară.  Se apreciază că, de la 1888, noi trăim în timpul ploii târzii; 
dar unde este ploaia târzie?  Trebuie să vină! 
 

 De ce este necesară ploaia târzie?  Care sunt funcţiile ei?  „După cum ‚ploaia timpurie’ a fost 
dată prin revărsarea Duhului Sfânt la începutul lucrării evangheliei, ca să producă încolţirea 
preţioasei seminţe, tot aşa ‚ploaia târzie’ va fi dată la încheierea ei pentru maturizarea 
recoltei.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 611).  „I-am auzit pe cei 
îmbrăcaţi cu armura vestind adevărul cu mare putere. . . .  Am întrebat ce pricinuise această 
mare schimbare.  Un înger a răspuns: ‚Ploaia târzie, înviorarea de la faţa Domnului, strigătul 
cel tare al îngerului al treilea.’”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 271)  

 
(01) Deci, ploaia târzie va produce maturizarea recoltei, adică încheierea lucrării.  Va cauza 
o mare schimbare în credincioşi, oferindu-le o putere fără precedent pentru a vesti 
adevărul.                                                                                                                                                  
 
Păcătuim până la venirea Domnului?  Duce Domnul păcătoşi în cer, sau sfinţi?  Iată ce ne 
spune Biblia: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în 
minciună . . .” (Apoc 21,27).  „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este 
întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără 
prihană.  Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe” (Apoc 22,11).  Această declaraţie 
marchează încheierea harului, când Domnul Isus nu va mai mijloci pentru nimeni; deci, 
niciun păcat nu va mai putea fi iertat.                                                                                                                 
 
Acesta nu este perfecţionism.  Nimeni să nu pretindă despre sine că este fără păcat.  
Întrebăm, totuşi: păcătuim până la venirea Domnului?  Dacă da, atunci nu intrăm în cetatea 
sfântă!  Ce ne facem atunci?  Veşti bune: ploaia târzie va realiza în noi desăvârşirea de 
caracter: „În timp ce Îl căutăm pe Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va produce în noi 
blândeţe, umilinţă a minţii şi o dependenţă conştientă de Dumnezeu pentru ploaia târzie 
aducătoare de desăvârşire.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 
509).  „Maturizarea grâului reprezintă încheierea lucrării harului lui Dumnezeu în suflet.  
Prin puterea Duhului Sfânt, chipul moral al lui Dumnezeu trebuie să fie desăvârşit în 
caracter.  Noi trebuie să fim în mod complet transformaţi după asemănarea lui Hristos.”  
(Ibid., pagina 506)   
 



(02) Deci, ploaia târzie aduce în viaţa credincioşilor consacraţi desăvârşirea de caracter.  
Lăudaţi pe Domnul!  Aşa vom intra în cer fără urmă de păcat.                                                                    
 
„Ei au primit ‚ploaia târzie’, ‚înviorarea de la faţa Domnului’, şi sunt pregătiţi pentru ceasul 
încercării ce le stă în faţă.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 613)                                               
 
(03) Deci, ploaia târzie îi va pregăti pe sfinţi să reziste în timpul strâmtorării lui Iacov, să 
supravieţuiască prin credinţă când nu mai au Mijlocitor.                                                                               
 
„În timpul acela, ‚ploaia târzie’ sau înviorarea de la faţa Domnului va veni ca să dea putere 
strigătului celui tare al îngerului al treilea şi să-i pregătească pe sfinţi să reziste în perioada 
când vor fi revărsate cele şapte plăgi.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 86)                     
 
(04) Deci, ploaia târzie îi va pregăti pe sfinţi să reziste în timpul plăgilor.                                         
 
„Prin ploaia târzie, ei vor fi pregătiţi pentru glorificare.”  (Spiritual Gifts/Daruri spirituale, 
volumul 2, pagina 226)                                                                                                                                           
 
(05) Deci, ploaia târzie îi va pregăti pe sfinţi să-L întâmpine pe Domnul Hristos la cea de a 
doua Sa venire.   
 

 Ce facem noi?  Ne amăgim cu ideea că am primit deja ploaia târzie sau măcar ‚stropi’ ai ei?  
Suntem nepăsători cu privire la ploaia târzie, ca şi cum nu ar avea nicio importanţă?  Ne 
ferim de ea, aşa cum deschidem umbrela în timp de ploaie, ca să nu fim udaţi?   
 

 În ce împrejurări se dă ploaia târzie?  „Întrunirile bisericii, ca, de pildă, adunările de tabără 
sau din comunitate, precum şi toate ocaziile când se lucrează în mod personal pentru 
suflete sunt ocaziile rânduite de Dumnezeu pentru a da ploaia timpurie şi pe cea târzie.”  
(Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 508)  

 

 E posibil să pierdem ocazia revărsării ploii târzii?  „Dacă nu înaintăm zilnic în exemplificarea 
virtuţilor creştine active, nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie.  Ea 
poate să cadă asupra inimilor tuturor celor din jurul nostru, însă noi nu o vom distinge şi nu 
o vom primi.”  (Ibid., pagina 507) 

 

 Şi ce este de făcut?  Ce am auzit, înaintare zilnică în exemplificarea virtuţilor creştine active 
– aceasta este lucrarea ploii timpurii; fără ea, nicio ploaie târzie!  Apoi, „cereţi de la Domnul 
ploaie, ploaie de primăvară”, adică ploaia târzie.  „Nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la 
ploaia târzie.  Tot ce avem de făcut este să păstrăm vasul curat şi orientat în sus, pregătit 
pentru recepţionarea ploii cereşti, şi să continuăm a ne ruga: ‚Să vină ploaia târzie în vasul 
meu.  Lumina gloriosului înger care se uneşte cu îngerul al treilea să strălucească asupra 
mea; dă-mi o parte în lucrare, fă-mă să vestesc proclamaţia; fă-mă un conlucrător cu Isus 
Hristos.’  Căutându-L astfel pe Dumnezeu, îngăduie-mi să-ţi spun, El te pregăteşte tot 



timpul, acordându-ţi harul Său.”  (Manuscrisul 35 din 26 septembrie 1891, „Nevoia de 
lucrare şi botez cu Duhul Sfânt”, publicat în The Upward Look/Privirea în sus, pagina 283)  

 

 Avem de învăţat foarte mult din experienţa ucenicilor: „Ucenicii lui Hristos aveau un 
simţământ profund al insuficienţei lor şi, cu umilinţă şi rugăciune, ei au unit slăbiciunea lor 
cu tăria Sa, ignoranţa lor cu înţelepciunea Sa, nevrednicia lor cu neprihănirea Sa, sărăcia lor 
cu bogăţia Sa inepuizabilă.  Întăriţi şi pregătiţi în felul acesta, ei nu au şovăit să meargă 
înainte în serviciul Maestrului.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 57).  Şi 
noi putem ajunge acolo: „A sosit timpul când trebuie să aşteptăm ca Domnul să facă lucruri 
mari pentru noi.  Eforturile noastre nu trebuie să se micşoreze sau să slăbească.  Trebuie să 
creştem în harul şi în cunoştinţa Domnului.  Înainte ca lucrarea să se încheie şi sigilarea 
poporului lui Dumnezeu să fie terminată, noi vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu.”  
(Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 111)  

 

 Pe ultima pagină a Bibliei întâlnim acest fascinant verset: „Şi Duhul şi mireasa zic: ‚Vino!’  Şi 
cine aude să zică: ‚Vino!’”  (Apoc 22,17).  Se aşteaptă ca fiecare invitat să rostească mai 
departe chemarea: „Vino!”, până la sfârşitul timpului de har.  Nu este nevoie de un efort 
special pentru a descoperi cine este mireasa.  Este totalitatea credincioşilor – ei sunt 
mireasa lui Isus: „Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna” (Osea 2,19).  Versetul 20 zice:      
„. . . te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi Îl vei cunoaşte pe Domnul!”  Iar gloata cea 
multă exclamă: „‚Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă!  Căci a venit nunta 
Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.’  
(Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor)” (Apoc 19,7.8).   

 

 Duhul Sfânt este cel mai mare misionar.  Fără El, biserica nu poate să facă nimic.  Fără El, 
biserica nu ar putea să rămână împreună.  În Apocalipsa 22,17, descoperim o strânsă 
colaborare între Duhul Sfânt şi biserică.  Duhul Sfânt zice către păcătoşi: „Veniţi la Isus.  El 
este bun, El este puternic, El vă dă iertare şi viaţă.”  Biserica zice acelaşi lucru: „În nimeni 
altul nu este mântuire” (Fapte 4,12).  „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în numele 
lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre” (2,38).  Duhul şi mireasa zic: „Vino!”  Două 
glasuri cheamă în acelaşi timp.  Un splendid duet.  Dacă vocea bisericii nu este acompaniată 
de cea a Duhului, ea nu poate fi auzită, ca un microfon fără electricitate.  Duhul preferă să 
aibă vocea bisericii unită cu a Lui în această acţiune misionară.       

 

 Acest „Vino!”  este un preludiu la un alt „Vino!”, spus de Isus în Matei 25,34: „Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea 
lumii.”  Veniţi în împărăţia harului, la sărbătoarea evangheliei!  Veniţi în împărăţia pregătită 
de la întemeierea lumii!  Facă Domnul să avem parte de acest fericit „veniţi”!  Amin!             

* * * * 

Cântarea de deschidere, 6: „Sfânt şi-nfricoşat”      

Cântarea de închidere, 531: „Ploaia târzie promisă”             



„ATUNCI . . .”                                                                                                                                                                

(01) Contextul 

 Capitolul al 25-lea al Evangheliei după Matei începe cu cuvântul „atunci”.  Mai exact: 
„Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au 
ieșit în întâmpinarea mirelui.”  Acest capitol este format din trei secvențe:                                                                                            
 
(01) pilda celor zece fecioare;                                                                                                                        
(02) pilda talanților;                                                                                                                                           
(03) judecata viitoare.   
 

 Nicio frază aflată la începutul unei discuții nu poate să înceapă prin cuvântul „atunci”, așa 
cum este folosit aici, pentru că nu ar avea sens.  Se presupune că este vorba de o 
continuare, neapărat de o continuare.   Ce se continuă aici?  Discursul pe care Mântuitorul   
l-a ținut în prezența ucenicilor în capitolul precedent, Matei 24.  Ni se spune că, „la ieșirea 
din templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile 
templului” (Mat 24,1).  El le-a răspuns așa: „Vedeți voi toate aceste lucruri?  Adevărat vă 
spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată” (versetul 2).  Istoria 
antică și situația actuală a locului aceluia adeverește ca perfecte cuvintele Domnului Isus 
Hristos. 
 

 Mai departe, El a arătat ce primejdii vor exista pe pământ: războaie, vești de războaie, 
cutremure de pământ, foamete și ciumi (vezi versetele 6 și 7).  Le-a atras atenția să nu se 
lase înșelați, pentru că se vor ridica hristoși mincinoși și profeți mincinoși (vezi versetele 4-5 
și 23-24).  A descris stările de lucruri din Ierusalim și Iudea în zilele premergătoare distrugerii 
Ierusalimului și a templului.  Pornind de acolo, El S-a referit la vestirea evangheliei în toată 
lumea și la revenirea Sa glorioasă pe norii cerurilor.  Discuția despre cea de a doua venire a 
fost amplă, însoțită de o comparație cu zilele lui Noe, cu potopul, și punctată cu 
avertismente insistente de a veghea, de a fi gata pentru acel măreț eveniment, a cărui dată 
nu putea și nu trebuia să fie precizată.   
 

 Să se observe faptul că și a doua pildă din Matei 25 începe așa: „Atunci, împărăția cerurilor 
se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe robii săi și    
le-a încredințat avuția sa” (Mat 25,14).  Cercetătorul atent al Scripturii este astfel invitat să 
încadreze exact în timp pildele în discuție, nu oricând, ci la vremea lor.  Așa cum a zis 
Solomon: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui” (Ecl 3,1).  
Folosind modul său de exprimare, putem spune: „Și pildele din Matei 25 își au vremea lor și 
ceasul lor.”   
 

 Nu studiem în cadrul acestei predici niciuna dintre cele trei secvențe ale capitolului 25 din 
Matei: nici pilda fecioarelor, nici pe cea a talanților, nici judecata viitoare.  Doar afirmația lui 
Isus că „atunci” va fi potrivită asemănarea; nici înainte, nici după aceea.  Alte pilde ale 



Mântuitorului au aplicație nelegată de timp: semănătorul, sămânța de muștar, aluatul, 
comoara ascunsă în țarină, năvodul.  Dar nu acestea, la care ne-am referit mai înainte. 

(02) Factorul timp 

 Pornind de la acest cuvânt, „atunci”, așa cum este folosit de Mântuitorul în contextul 
relatat, înțelegem că unele învățături sunt date pentru o anumită vreme.  Așa învățăm și din 
viață.  Pentru anumite acțiuni, există timpul potrivit, ca sezon, ca vârstă, ca epocă.  Ce 
trebuie făcut atunci nu merge sau nici nu se poate altădată, mai înainte sau mai târziu.  Iar 
dacă nu s-a făcut atunci, degeaba se mai încearcă mai târziu.   

 

 În predica de la Marea Tiberiadei, Domnul Isus a zis: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un 
om care a semănat o sămânță bună în țarina lui” (Mat 13,24).  De asemenea: „Împărăția 
cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în 
țarina sa” (versetul 31).  Sau: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o 
femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala” (versetul 
33).  Mai departe: „Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină.  
Omul care o găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina 
aceea” (versetul 44).  Și: „Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută 
mărgăritare frumoase.  Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce 
are și-l cumpără” (versetele 45 și 46).  În fine: „Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un 
năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești.  După ce s-a umplut, pescarii îl scot la 
mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău” (versetele 47 și 48).   

 

 Observați?  Peste tot în aceste versete, precum și în alte predici și discuții, din evangheliile 
sinoptice, El a zis: „Împărăția cerurilor se aseamănă . . ., se mai aseamănă” etc.  La timpul 
prezent.  Nu la cele două parabole din Matei 25, care vizează vremea sfârșitului.   

(03) În timpuri străvechi 

 Nevoia încadrării în adevărul prezent a fost înțeleasă demult.  Când a avut loc încoronarea 
lui David peste tot Israelul, delegați dintre vitejii poporului s-au dus la David la Hebron (vezi 
1 Cronici 12,23-40).  În versetul 32, se spune: „Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în 
înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii și toți frații 
lor erau puși sub porunca lor.”  Notați că aceștia două sute nu erau toți; ei erau „din fiii lui 
Isahar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel”.  Două 
sute din mai mulți.  Aceștia înțelegeau vremurile.  Așa trebuie să fie astăzi copiii lui Israel: să 
înțeleagă vremurile, să știe ce este de făcut acum, cum să fie urmat și predicat Cuvântul lui 
Dumnezeu în zilele acestea ale sfârșitului, premergătoare revenirii Domnului nostru.   
   

 Gândiți-vă la profetul Daniel; el zice: „Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam 
s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva, care avea înfățișarea unui om” (Dan 8,15).  
Textul continuă:„Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis: 
‚Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta’” (versetul 16).  



 

 În ce a constat tâlcuirea?  Gavril i-a dat unele explicații, dar a început cu cuvintele: „Fii cu 
luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului” (versetul 17).  Hristos nu 
a zis despre cele două pilde din Matei 25 că privesc vremea sfârșitului, însă, după ce vorbise 
despre revenirea Sa în slavă și a zis „atunci, împărăția cerurilor se va asemăna . . .”, era ca și 
când ar fi zis același lucru.  Aici, elementul timp era important. 

 

 Iată ce scrie apostolul în Evrei 6,1-3: „De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui 
Hristos (atenție: tot adevăruri!) și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din 
nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre 
botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică.  Și 
vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu.”  Ce zice scriitorul aici este că adevărurile 
fundamentale ale Scripturii nu trebuie să ne oprească de a trece mai departe, spre „cele 
desăvârșite” – în cazul acesta ar fi adevărul prezent pentru aceste zile din urmă.  

 

 Există adevăruri biblice generale și adevăruri biblice speciale.  Cele generale se pot 
propovădui oricând: existența lui Dumnezeu, creațiunea, inspirația Bibliei, moartea 
ispășitoare a lui Hristos, lucrarea Duhului Sfânt, convertirea, caracterul creștin etc.  Cele 
speciale se cer accentuate în mod deosebit în momente corespunzătoare.  Un adevăr care 
trebuie predicat, subliniat, accentuat, răspândit cu precădere la un moment dat se numește 
adevăr prezent.  Există un singur text în Biblie care folosește această noțiune: „De aceea voi 
fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în 
adevărul pe care-l aveți” (2 Pet 1,12).  Adevărul pe care îl aveți.  În versiunea engleză New 
King James, textul acesta a fost redat astfel: „. . . you know and are established in the 
present truth”, care înseamnă: „. . . voi știți și sunteți întemeiați în adevărul prezent.”  Iată și 
textul original: en te parouse aletheia, ca în engleză: „în adevărul prezent”.   

(04) În timpul sfârșitului 

 În anul 1846, Joseph Bates a scris: „Avocatul fără compromis al adevărului prezent, care 
hrănește și susține mica turmă în orice țară sau loc, este restauratorul tuturor lucrurilor.” 
(Prefață la The Seventh-day Sabbath, a Perpetual Sign/Sabatul zilei a șaptea, un semn 
perpetuu din august 1846)   

 

 James White, soțul profetesei și de trei ori președinte al Conferinței Generale a Adventiștilor 
de Ziua a Șaptea, a lărgit înțelesul termenului când a scris, în cel dintâi număr al primei lui 
publicații periodice: „În timpul lui Petru exista adevăr prezent sau adevăr aplicabil la acel 
timp prezent.  Biserica a avut întotdeauna un adevăr prezent.  Adevărul prezent acum este                                           
acela care ne arată datoria actuală și poziția corectă pentru noi, care suntem pe cale de a fi 
martori la timpul strâmtorării, așa cum n-a fost niciodată.”  (Present Truth/Adevărul 
prezent, 1:1, iulie 1849).  Această revistă a apărut în 1849-1850 și a devenit Review and 
Herald, astăzi Adventist Review.  Observați cum definește acest pionier adevărul prezent: 
„acela care ne arată datoria noastră actuală și poziția corectă pentru noi.”     



(05) De-a lungul istoriei 

 În fiecare epocă, Dumnezeu a avut un adevăr prezent, un mesaj special pentru generația 
aceea, pe care slujitorii Săi credincioși aveau să-l vestească în mod prioritar:                                                    

 
- în timpul lui Noe, chemarea la pocăință, având în vedere cataclismul potopului ce se 
apropia;                                                                                                                                                                                                          
 
- în timpul lui Avraam, închinarea la viul Dumnezeu, căruia el Îi ridica în fiecare loc un altar;   
 
- în timpul lui Moise, tema prioritară era ieșirea din sclavia și păgânismul Egiptului;                                      
 
- Ezra și Neemia chemau poporul Domnului să se întoarcă în țara făgăduită;                                        
 
- Ioan Botezătorul Îl vestea pe Cel făgăduit, care era printre ei și el Îi pregătea calea;                
 
- apostolii Îl predicau pe Hristos cel răstignit, înviat și înălțat la cer, care mijlocea la dreapta 
Tatălui, teme pe care alții înaintea lor nu le vesteau, pentru că evenimentele pe care le vizau 
nu avuseseră loc;                                                                                                                                                          
 
- reformatorii predicau mântuirea prin credința în Isus Hristos, singurul Mântuitor și 
Mijlocitor, în contrast cu rătăcirile bisericii imperiale apotaziate, și Biblia ca singura regulă 
de credință;                                                                                 
 
- milleriții reprezentau Ziua Trâmbițelor, vestind sosirea ceasului judecății și apropierea 
revenirii glorioase a Mântuitorului. 

(06) „Atunci” este „acum” 

 Ce vestim noi acum?  „Propovăduiește Cuvântul”, îl îndemna apostolul Pavel pe Timotei (2 
Tim 4,2).  „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus”, zicea 
același apostol în 2 Corinteni 4,5.  Aceasta este și chemarea noastră: propovăduim Cuvântul 
lui Dumnezeu, întreaga Scriptură, și-L înălțăm pe Hristos cel răstignit pentru păcatele 
noastre.  Atât?  A fost nevoie de o nouă biserică pentru a le spune oamenilor aceste lucruri?  
Care este chemarea și misiunea specială a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea?  Care este 
specificul predicării ei?  Care este adevărul prezent acum? 
 

 Predicându-L pe Hristos și pe El crucificat, noi prezentăm lumii miezul evangheliei veșnice, 
care nu trebuie să lipsească din nicio predică.  Predicăm despre tot ce ne spune Biblia, 
despre creațiune, potop, exod, lucrările minunate ale lui Dumnezeu din trecut.  De 
asemenea, despre zecime, despre sanctitatea căsătoriei – toate acestea sunt adevăruri 
generale și practice.  Un adevăr devine adevăr prezent când este esențial pentru o anumită 
perioadă de timp sau când este redescoperit după ce fusese neglijat și trebuie să fie 
propovăduit cu putere.   



 

 Tocmai în contextul evenimentelor finale ce preced revenirea Sa în slavă, Isus a zis: „Atunci, 
împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în 
întâmpinarea mirelui” (Mat 25,1).  Capitolul 25 este o continuare a celui dinainte.  Oprirea 
pentru marcarea altui capitol este artificială și nu trebuie să influențeze înțelegerea 
învățăturilor lui Hristos.  Când se va asemăna împărăția cerurilor cu zece fecioare care ies în 
întâmpinarea mirelui?  Nu oricând, ci atunci, cu scurt timp înainte de sfârșit.  Această 
parabolă nu se aplica pe vremea lui Avraam, sau a lui Moise, Daniel, Pavel, sau Luther.  Ea 
este în strictă legătură cu un anumit timp: numai timpul sfârșitului.  Au citit-o oamenii în 
toate vremurile de când a fost scrisă și au învățat ceva din ea, însă timpul când este de 
actualitate aparține sfârșitului.  După terminarea celei mai lungi perioade profetice, în 
cadrul Mișcării Advente, al ultimelor evenimente, când așteptarea revenirii Domnului este la 
ordinea zilei, această pildă trebuie studiată cu râvnă și învățămintele ei aplicate întocmai. 

 

 Când zicem adevăr prezent, includem neapărat cunoașterea profețiilor, în special cele 
escatologice.  Ce înseamnă acest cuvânt?  Provine de la grecescul eschatos, care înseamnă 
final, este deci vorba de evenimentele finale.  Trebuie studiate bine următoarele capitole și 
să se predice din ele: Daniel 8 și 9, 2 Tesaloniceni 2, 2 Petru 3, Apocalipsa 10, 12, 13, 14, 17, 
20.   
 

 În capitolul 14 din Apocalipsa este prezentată întreita solie îngerească.  Pentru predicarea ei 
a fost chemată la existență Biserica Adventiștilor de Ziua a Șaptea.  De fapt, în acest capitol 
avem adevăruri fundamentale, eterne, și escatologice, dar toate vitale, actuale, de spus 
lumii în acest timp important.  După ce, în primele 5 versete, este făcută o descriere a celor 
144.000, de la versetul 6 la versetul 20 întâlnim următoarele învățături extrem de 
importante, care reprezintă esența soliei advente: (01) evanghelia cea veșnică, referitoare la 
Hristos și la îndreptățirea prin credință oferită de El; (02) judecata; (03) creațiunea;                              
(04) Sabatul; (05) închinarea adevărată; (06) căderea Babilonului; (07) semnul fiarei;                                             
(08) pedepsirea nelegiuiților; (09) biserica rămășiței; (10) Cele Zece Porunci; (11) starea 
celor morți; (12) sanctuarul; (13) cea de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos;                              
(14) cuvântul profetic.   
 

 Iată câteva exemple de teme care aparțin adevărului prezent din zilele noastre: (01) întreita 
solie îngerească; (02) judecata; (03) sanctuarul; (04) Sabatul zilei a șaptea; (05) Spiritul 
Profetic; (06) semnul fiarei; (07) cernerea; (08) sigilarea; (09) ploaia târzie; (10) strigătul de 
la miezul nopții; (11) timpul strâmtorării; (12) ultimele șapte plăgi; (13) a doua venire;           
(14) mileniul biblic; (15) noul pământ etc. 

(07) Atitudini necesare față de adevărul prezent 

(a) Încredere.  Sora Ellen G. White a scris: „Caută dovezile, stâlpii credinței noastre și   
prinde-te cu putere de ei.  Ai nevoie de această încredere în adevărul prezent, pentru că se 
va dovedi o ancoră pentru tine.  Va conferi caracterului tău o energie, o eficiență și o 
demnitate nobilă care vor inspira respect.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 



comunitate, volumul 3, pagina 226).  „Nu avem nicio îndoială, nici nu am avut vreo îndoială 
timp de ani de zile, că doctrinele pe care le susținem astăzi sunt adevăr prezent și că ne 
apropiem de judecată.”  (Ibid., volumul 2, pagina 355).                                                                                                                                         
 
(b) Înțelegere.  „Am văzut că sfinții trebuie să aibă o înțelegere deplină a adevărului prezent, 
pe care vor fi obligați să-l susțină cu Scripturile.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, 
pagina 262)                                                                                                                                                                          
 
(c) Atașament.  „Astăzi, eu zic către fiecare lucrător în serviciul Maestrului: ‚Curaj în 
Domnul!’  Întotdeauna de la 1844 am vestit adevărul prezent și astăzi acest adevăr îmi este 
mai scump decât oricând mai înainte.”  (Gospel Workers/Slujitorii evangheliei, pagina 265)                                                                                                                                                                            
 
(d) Fidelitate.  „Adevărul pentru timpul acesta cuprinde întreaga evanghelie.  Prezentat 
corect, el va produce în om chiar schimbările care vor da pe față puterea harului lui 
Dumnezeu asupra inimii.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 6, pagina 291)                                                                                                                                                                
 
(e) Consecvență.  „Avem de făcut o lucrare precisă.  Să nu ne determine vrăjmașul să ne 
abatem de la vestirea adevărului stabilit pentru timpul acesta, îndreptându-ne atenția spre 
idei ciudate.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 169)                                                                
 
(f) Practicare.  „Trebuie să fii precaut, să nu introduci subiectele adevărului prezent oriunde.  
Poți face mai mult prin trăirea adevărului decât vorbind altora despre el.  Poți face foarte 
mult prin exemplu.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 2, 
pagina 78)                                        
 
(g) Vestire.  „Duhul Sfânt a prezentat cu hotărâre minților voastre adevărurile importante, 
vitale pentru timpul acesta.  Trebuie oare ca această cunoștință să fi învelită într-un ștergar 
și ascunsă în pământ?  Nu, nu.  Ea trebuie prezentată la schimbători.”  (Ibid., volumul 8, 
pagina 55)                                                                                                                                                  
 
(h) Înaintare.  „Solii (lui Dumnezeu) trebuie să vegheze asupra sufletelor ca unii care vor fi 
răspunzători de ele.  Viața lor trebuie să fie o viața de trudă și frământare, în timp ce povara 
cauzei lui Hristos, valoroasă dar adesea vătămată, apasă asupra lor.  Va trebui ca ei să lase la 
o parte interesele și conforturile lumești, punând pe primul plan a face tot ce le stă în 
putere pentru înaintarea cauzei adevărului prezent și salvarea sufletelor care pier.”  (Early 
Writings/Experiențe și viziuni, pagina 61)   

(08) Încheiere 

 A întrebat Domnul nostru Isus Hristos: „Care este deci robul credincios și înțelept, pe care    
l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?  Ferice 
de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa.  Adevărat vă spun 
că îl va pune peste toate averile sale” (Mat 24,45-47).   



 

 Pentru a vesti adevărul prezent, pentru a prefera această orientare în predicare, este nevoie 
de credincioșie și de înțelepciune.  Credincioșie, dând poporului hrana care trebuie acum, 
adică la vremea hotărâtă sau potrivită.  Înțelepciune, pentru că este nevoie de o foarte bună 
pregătire, o bună cunoaștere și cercetare a Bibliei și informare amplă din lumina Spiritului 
Profetic.  Înțelepciune și pentru că trebuie prudență; aici se poate greși foarte ușor.  Trebuie 
să ne ferim de afirmații personale riscante, nefondate, controversate.  Pentru a predica 
adevărul prezent cu siguranță, trebuie să cunoaștem bine modul cum înțelege și prezintă 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea aceste învățături.  Și trebuie multă rugăciune, credință, 
consacrare, umblare continuă cu Dumnezeu. 

 

 Orice învățătură biblică trebuie să fie încadrată în spiritul adevărului prezent.  Predicând 
temele care sunt specifice pentru acest timp din urmă, contribuim la revitalizarea bisericii, 
credincioșii devin mai interesați în pregătirea pentru evenimentele viitoare și în lucrarea 
misionară. 

 

 Timpul este scurt, oamenii au nevoie de hrană pentru zilele acestea, ca să fie gata pentru 
întâmpinarea Domnului slavei.  Fie ca interesul nostru să crească tot mai mult pentru lumina 
care să ne arate acum direcția corectă în care să mergem, ca indivizi și ca biserică!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 395: „Suntem pe calea lui Isus” 

Cântarea de închidere, 518: „Deşi nu ştim când” 

 

 

 

     
  
   

 

 
 

 
     
    

 

                                                  



„SĂ NU VI SE TULBURE INIMA!” 

 După îndeplinirea misiunii Sale pe pământ, Fiul lui Dumnezeu S-a întors în ceruri.  Această 
mare întoarcere  nu a avut loc: 

(01) Prin dispariție – El nu S-a făcut, pur și simplu, nevăzut.  Nu, ci le-a explicat ucenicilor Săi 
cum se vor desfășura evenimentele.  Iată cum le-a vorbit El:                                 

- „Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 16,28).                                                                                        

- „Acum, Mă duc la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‚Unde Te duci?’  Dar, 
pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.  Totuși, vă spun adevărul: 
vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar 
dacă Mă duc vi-L voi trimite” (Ioan 16,5-7).                                                                                                                                         

- „Ați auzit că v-am spus: ‚Mă duc și Mă voi întoarce la voi.’  Dacă M-ați iubi, v-ați fi bucurat 
că v-am spus: ‚Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl este mai mare decât Mine” (Ioan 14,28).   

(02) Prin abandonarea urmașilor Săi – nu a fost o fugă: „Pentru voi am venit în lume.  Eu 
lucrez în favoarea voastră.  După ce plec, încă voi lucra în mod stăruitor pentru voi.  Am 
venit în lume ca să Mă descopăr vouă, pentru ca voi să credeți.  Mă duc la Tatăl să lucrez 
împreună cu El în interesul vostru.  Motivul plecării lui Hristos era opusul la ceea ce le 
producea lor teamă.  Nu însemna o separare definitivă.  El Se ducea să pregătească un loc 
pentru ei, ca să poată veni din nou și să-i primească la Sine.  În timp ce le construia locașuri, 
ei trebuia să formeze caractere după asemănarea divină.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 663)                                                                                                                                          

Hristos nu i-a părăsit pe ucenici, ci i-a asigurat de prezența Sa în continuare: „Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Mat 28,20).  Cum s-a realizat această 
prezență, această continuitate?  El i-a asigurat de sosirea unui Înlocuitor, care să Se ocupe 
mai departe de biserică:                                                                                                                                                                                                                              

- „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.  Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L 
poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și 
va fi în voi” (Ioan 14,15-17).                                                                                                                                                    

- „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (versetul 18).                                                                                                         

- „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va 
învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (versetul 26).   

(03) Prin nepăsare față de sentimentele ucenicilor – își vor reveni singuri sau se vor 
mângâia cumva unii pe alții.  El a observat durerea care îi încerca: „Dar, pentru că v-am spus 
aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima” (Ioan 16,6).  Nu era doar constatare, ci 
profundă simpatie: „. . . acum, sunteți plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi 
se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră” (Ioan 16,22).  Sau empatie: „Vă las 



pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea.  Să nu vi se tulbure inima, nici să nu 
se înspăimânte” (Ioan 14,27). 

 Una dintre cele mai bine cunoscute și mai puternice făgăduințe date de Mântuitorul în 
preajma părăsirii planetei noastre a fost raportată în Ioan 14,1-3: „Să nu vi se tulbure inima.  
Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe 
locașuri.  Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Și, după ce Mă voi 
duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să 
fiți și voi.”   
  

 În efortul Său de a-i îmbărbăta pe ucenici în legătură cu plecarea Sa dintre ei, Hristos le-a 
atras atenția la următoarele fundamente vitale:                                                                                                                               

- credința în Dumnezeu-Tatăl;                                                                                                                                      
- credința în Salvatorul trimis de El;                                                                                                                                 
- viziunea locașurilor eterne, care sunt numeroase și pe care El Se duce să le pregătească 
pentru ei;                                                                                                                                                                                       
- nădejdea întoarcerii Salvatorului;                                                                                                                                     
- perspectiva de a fi din nou și în veci cu Salvatorul. 

 Acest pasaj măreț rostit de Mântuitorul începe cu cuvintele: „Să nu vi se tulbure inima.”  
Când vorbește El, cuvintele transmit putere și viață, pentru că așa a zis chiar El: „Duhul este 
acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt 
duh și viață” (Ioan 6,63).  Așa cum poruncile Sale, adică poruncile morale, Cele Zece Porunci, 
sunt tot atâtea împuterniciri, făgăduințele Domnului sunt tot atâtea înviorări, fortificări.  „Să 
nu vi se tulbure inima” este o garanție divină că ea nu va fi tulburată, că Mântuitorul o va 
păzi de tulburare.  Nu este asemenea asigurării superficiale și ușuratice din Iacov 2,16: 
„Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!”  Hristos participă cu putere divină la realizarea 
experienței pe care le-o dorește ucenicilor Săi iubiți. 
 

 „Să nu vi se tulbure inima.”  El nu a vorbit degeaba – inima chiar se poate tulbura.  Zicea 
psalmistul necunoscut despre navigatorii cuprinși de furtună: „Se suiau spre ceruri, se 
pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei” (Ps 107,26).  Într-o clipă – avânt 
spre ceruri, în alta –  prăbușire în adânc: așa oscilează stările sufletești ale omului.  Nu se 
poate conta pe pornirile inimii, de aceea înțeleptul avertiza: „Păzește-ți inima mai mult 
decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții” (Prov 4,23).   

 

 Adevărul este că omul nu-și poate controla inima, deoarece ea „este nespus de înșelătoare 
și de deznădăjduit de rea” (Ier 17,9).  Singurul mod de a o păzi este sugerat tot de Solomon, 
ca o chemare din partea Domnului: „Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în 
căile Mele” (Prov 23,26).  De altfel, îndemnul iubitor al Mântuitorului, „să nu vi se tulbure 
inima”, devine fapt fericit în modul preconizat de apostolul Pavel în Efeseni 3,17: „. . . așa 
încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință.”  Sau: „. . . Hristos în voi, nădejdea 
slavei” (Col 1,27).  E imposibil ca inima să se tulbure când Hristos locuiește, cu adevărat, în 



ea.  El a putut să fie liniștit, chiar să Se odihnească prin somn, într-o ambarcațiune terorizată 
de furtună, în timp ce ucenicilor li se tulburase inima în mod îngrozitor (vezi Matei 8,23-27). 

 

 Nu există siguranță a vieții sau pace atunci când oamenii nu sunt în armonie cu Dumnezeu: 
„‚Cei răi n-au pace’, zice Domnul” (Isa 48,22).  Despre Ahaz citim: „Când au venit și au spus 
casei lui David: ‚Sirienii au tăbărât în Efraim!’, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului 
său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul” (Isa 7,2).  Nici o veste care ar trebui 
să producă bucurie sfântă nu-i liniștește pe cei neconvertiți: „Când a auzit împăratul Irod 
acest lucru (că S-a născut Mântuitorul), s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat 
împreună cu el” (Mat 2,3).   

 

 Cu totul altfel se comportă în timpuri de criză copiii lui Dumnezeu.  Iată-l pe David: „Chiar o 
oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme.  Chiar război de s-ar ridica 
împotriva mea, tot plin de încredere aș fi” (Ps 27,3).  Și tot el: „Dimpotrivă, sufletul îmi este 
liniștit și potolit, ca un copil înțercat, care stă lângă mamă-sa; da, sufletul meu este ca un 
copil înțercat” (Ps 131,2).  Un credincios ce urma a fi martirizat a fost întrebat dacă îi este 
frică; el a răspuns: „Pune mâna pe inima mea; dacă bate mai repede decât ar fi normal, 
atunci să nu crezi în religia mea.”   

 

 Știm cu toți că apa curată nu se tulbură.  Conștiința curată aduce liniște și pace, dar păcatul                                                                                                                                                                                              
distruge pacea sufletului.  După căderea sa în nelegiuire, David nu a mai avut pace multă 
vreme; iată ce a zis chiar el: „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele 
necurmate.  Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă 
pământul de seceta verii.  Atunci, Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns 
fărădelegea.  Am zis: ‚Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!’  Și Tu ai iertat vina păcatului 
meu” (Ps 32,3-5).  Dar nu așa a fost cazul cu Iuda Iscarioteanul; mărturisirea lui nu venea    
dintr-un suflet zdrobit de durerea vinovăției, nu era parte dintr-un proces al pocăinței, ci era 
expresia panicii simțite în fața consecințelor inevitabile (vezi Matei 27,3-5).   

 

 Lipsa unei legături trainice cu Domnul și a unei vieți de evlavie duce la temeri și frământări.  
Când sirienii au înconjurat cetatea Dotan pentru a-l aresta pe Elisei, slujitorul profetului, 
înfricoșat de mărimea oastei, a strigat: „Ah!  Domnul meu, cum vom face?”  Elisei era calm, 
ca și când nimic nu s-ar fi schimbat.  El a zis: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi 
decât cei cu ei” (2 Împ 6,8-17; citate sunt versetele 15 și 16).  În versetul următor, se spune: 
„Elisei s-a rugat și a zis: ‚Doamne, deschide-i ochii să vadă.’  Și Domnul a deschis ochii 
slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei.”   

 

 Cine profită, când oamenii își pierd curajul și se tulbură?  Se știe că în apa tulbure se 
pescuiește ușor.  Satana jubilează, atunci când oamenii își pierd cumpătul, când „își dau 
sufletul de groază” în așteptarea unor evenimente, reale sau presupuse (vezi Luca 21,26).  
Iată ce zice Spiritul Profetic în această privință: „Ori de câte ori este cineva înconjurat de 
nori, încurcat de împrejurări sau chinuit de sărăcie sau suferință, Satana este de față ca să 
ispitească și să tulbure.  El atacă punctele noastre slabe de caracter.  El caută să zdruncine 
încrederea noastră în Dumnezeu, care îngăduie să existe asemenea stări de lucruri.  Suntem 



tentați să ne pierdem încrederea în Dumnezeu, să punem la îndoială iubirea Sa.  Adesea, 
ispititorul vine la noi așa cum a venit la Hristos, înfățișându-ne slăbiciunile și infirmitățile 
noastre.  El speră să descurajeze sufletul și să rupă legătura noastră cu Dumnezeu.  Atunci e 
sigur de prada sa.  Dacă l-am întâmpina așa cum a făcut-o Isus, am scăpa de multe 
înfrângeri.  Discutând cu vrăjmașul, noi îi dăm un avantaj.” (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, paginile 120-121)   

 

 În făgăduința rostită de Isus, pe care o cercetăm acum, cuvântul „credință” a fost folosit de 
două ori: „Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.”  Nu se poate una fără alta: 
„Cine Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu” (Ioan 15,23).  „Dacă n-aș fi făcut între ei 
lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au și văzut și M-au 
urât și pe Mine și pe Tatăl Meu” (versetul 24).  „Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl.  
Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl” (1 Ioan 2,23).         

 

 „Pentru cei deprimați, există un remediu sigur – credință, rugăciune, lucrare.  Credința și 
activitatea vor conferi asigurare și satisfacție care vor spori din zi în zi.  Ești ispitit că cedezi 
simțămintelor de presimțiri înfricoșate sau de totală descurajare?  În zilele cele mai 
întunecate, când aparențele par extrem de amenințătoare, nu te teme.  Ai credință în 
Dumnezeu.  El îți știe nevoia.  El are toată puterea.  Iubirea și compasiunea Sa infinită nu se 
epuizează niciodată.  Nu te teme că El nu-Și va împlini făgăduința.  El este adevărul etern.  El 
nu va schimba niciodată legământul pe care l-a făcut cu cei care-L iubesc.  Și El le va oferi 
servilor Săi credincioși măsura de eficiență cerută de nevoile lor.”  (Prophets and Kings/ 
Profeți și regi, paginile 164-165)   

 

 „Nădejdea și curajul sunt esențiale în serviciul desăvârșit pentru Dumnezeu.  Acestea sunt 
rodul credinței.  Deprimarea este păcătoasă și irațională.  Dumnezeu este capabil și dispus 
să le ofere ‚cu mai multă tărie’ (Evrei 6,17), slujitorilor Săi, puterea de care au nevoie pentru 
încercări și necazuri.  Planurile vrăjmașilor lucrării Sale pot părea bine urzite și ferm stabilite, 
dar Dumnezeu le poate răsturna pe cele mai puternice dintre ele.  Și El face aceasta în 
timpul și în modul Său propriu, când vede că a fost probată în mod suficient credința 
servilor Săi.”  (Ibid., pagina 164)             
  

 „Credința durabilă s-a ofilit. Trebuie să fie reînsuflețită în inimile poporului lui Dumnezeu.  
Trebuie cerută binecuvântarea lui Dumnezeu.  Credința, credința vie, îndreaptă întotdeauna 
în sus, către Dumnezeu și către slavă; necredința, în jos, înspre întuneric și moarte.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 1, pagina 144)  

 

 Hristos nu le vorbea numai celor unsprezece ucenici ai Săi de atunci.  Așa cum a zis El în 
rugăciunea Sa de Mare Preot din Ioan 17, „și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce 
vor crede în Mine prin cuvântul lor” (versetul 20), cuvintele Sale de mângâiere și încurajare 
erau rostite pentru toți cei ce urmau a crede în El.  Pentru noi astăzi.  Și pentru noi 
pregătește El locașuri în ceruri.  Și nouă ne spune El să nu ni se tulbure inima.   

 



 Rețineți că Mântuitorul nu a început cu locașurile de sus, pe care El Se ducea să le 
pregătească.  Ideea aceasta venea în continuare.  Înainte de ea a fost amintită credința în 
Tatăl și în Fiul Său Isus Hristos.  Niciodată lucrurile materiale, vremelnice sau veșnice, nu 
trebuie să predomine viața noastră și nu trebuie să ne captiveze atenția în primul rând.  Ar fi 
egoism.  Ar fi interes firesc.  Oricine poate face aceasta.  Privind doar spre avantaje, nu 
scăpăm de tulburările sufletului; acestea se risipesc dacă avem ochii ațintiți spre Creatorul și 
Salvatorul nostru: „Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.”   

 

 Mântuitorul le-a cerut ucenicilor Săi să nu se tulbure, să nu li se tulbure inima.  Le mai 
ceruse așa și în alte împrejurări, pentru care evangheliștii au folosit diferite verbe:                                                                                                                                                     

- „Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste 
lucruri trebuie să se întâmple.  Dar sfârșitul tot nu va fi atunci.”  Verbul în limba greacă 
pentru „vă înspăimântați” este throeisthe, de la throeomai, care înseamnă „a se alarma”, „a 
se înfiora”, „a se speria” (Mat 24,6).   

- „Vă las pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea.  Să nu vi se tulbure inima, 
nici să nu se înspăimânte.”    Verbul subliniat este în limba greacă tarassestho, de la tarasso, 
care înseamnă „a tulbura”, „a deranja”, „a înspăimânta” (Ioan 14,27). 

- „Dar El le-a zis: ‚Pentru ce sunteți tulburați?  Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în 
inimă?’”  Verbul subliniat este în limba greacă tetaragmenoi, de la tarasso, la forma pasivă 
(Luca 24,38).  

 Iată-L însă chiar pe Domnul Isus Hristos tulburându-Se, așa cum arată textele de mai jos: 

- „Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul 
Lui și S-a tulburat.”  Verbul subliniat este traducerea lui etaraxen, o formă de trecut de la 
verbul tarasso, care înseamnă „a tulbura”, „a deranja”, „a înspăimânta” (Ioan 11,33).  

- „Acum, sufletul Meu este tulburat.  Și ce voi zice?  Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?  
Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!”  Verbul subliniat este 
traducerea lui tetaraktai, prezent de la verbul tarasso, care înseamnă, așa cum am arătat,  
„a tulbura”, „a deranja”, „a înspăimânta” (Ioan 12,27).   

- „După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: 
‚Adevărat, adevărat vă spun, că unul din voi Mă va vinde.’”  Verbul subliniat este traducerea 
lui etarachthe, o formă de trecut de la verbul tarasso, care înseamnă, vă amintiți, „a 
tulbura”, „a deranja”, „a înspăimânta” (Ioan 13,21).       

- „Isus le-a zis atunci: ‚Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și 
vegheați împreună cu Mine.’  Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și S-a 
rugat, zicând: ‚Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta!  Totuși, nu 
cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.’”  Cuvintele subliniate traduc adjectivul grecesc perilypos, 
care înseamnă „foarte trist”, „extrem de apăsat”; acesta provine de la cuvintele peri, care 



înseamnă „împrejur”, și lype, substantiv care are sensul de „durere”, „necaz”, deci, 
„înconjurat, împresurat de durere” (Mat 26,38.39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Cum putea, deci, Învățătorul venit de la Dumnezeu să le ceară ucenicilor să se stăpânească 
de la o stare sufletească de care El Însuși a fost afectat?  Singura explicație este că în cazul 
Lui era vorba de cu totul altceva.  El fusese calm, netulburat, liniștit, în cele mai teribile 
împrejurări, așa cum prea bine cunoaștem.  În cele patru cazuri pe care le-am menționat 
mai sus se configura suferința Sa pe cruce, cu posibilitatea înspăimântătoare ca El să fie 
pierdut pe veci.  Se reluăm acele situații pe scurt:                                                                                                                                                                

- Maria era copleșită de durere pentru pierderea fratelui ei Lazăr, iar Isus nu era nepăsător, 
ci S-a tulburat;                                                                                                                                                               

- la un moment dat, Isus a declarat că sufletul Său este tulburat, referindu-Se la ceasul 
pentru care venise și din care nu cerea de la Tatăl izbăvire;                                                                                                                                                                                                         

- colaborarea unuia din cei doisprezece ucenici ai Săi cu forțele întunericului pentru a-L 
trăda la moarte pe Domnul său L-a îndurerat profund pe Mântuitorul;                                                                                             

- în Grădina Ghetsimani, sufletul Său era cuprins „de o întristare de moarte”. 

 Se temea Mântuitorul de moarte, a altora sau a Sa?  Absolut deloc.  El a pășit neînfricat în 
fața mormântului lui Lazăr și l-a chemat înapoi la viață.  El a spus cu claritate: „Îmi dau viața 
ca iarăși s-o iau” (Ioan 10,17).  Când adversarii au venit să-L aresteze, El nu a fugit, ci S-a 
predat de bună voie.  Când cerea însă în Grădina Ghetsimani îndepărtarea paharului, El 
era tulburat, înspăimântat de riscul despărțirii eterne de Tatăl Său.  Accepta să moară de 
moartea a doua în locul păcătoșilor, chiar dacă lucrul acesta însemna rămânere în moarte 
pentru totdeauna.  Da, El a zis: „Eu sunt învierea și viața” (Ioan 11,25) și a garantat că Își dă 
viața ca iarăși să o ia, însă în lupta decisivă cu forțele întunericului El S-a cutremurat și, 
totuși, a sfidat întreaga primejdie și a mers înainte: „Isus . . ., fiindcă îi iubea pe ai Săi care 
erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13,1).  Numai așa știe El să iubească, până la 
capăt, cu orice risc, cu orice preț. 
 

 Inspirația ne ajută aici cu gânduri prețioase: „Momentul teribil sosise – acel moment care 
avea să decidă destinul lumii.  Soarta omenirii tremura în balanţă.  Hristos putea chiar acum 
să refuze a bea paharul care îi revenea omului vinovat.  Nu era încă prea târziu.  El putea   
să-Şi şteargă sudoarea de sânge de pe frunte şi să-l lase pe om să piară în nelegiuirea lui.  
Putea zice: ‚Călcătorul legii să-şi primească pedeapsa pentru păcatul său şi Eu Mă voi 
întoarce la Tatăl Meu.’  Oare va bea Fiul lui Dumnezeu paharul amar al umilirii şi agoniei?  
Oare va suferi cel nevinovat consecinţele blestemului păcatului, pentru a-l salva pe cel 
vinovat?”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 690)  
 

 „El vede că, lăsaţi în seama lor, călcătorii legii trebuie să piară.  El vede neajutorarea omului.  
Vede puterea păcatului.  Vaietele şi plânsetele unei lumi sortite pieirii se ridică înaintea Lui.  
Priveşte la soarta ei ameninţătoare şi hotărârea Lui este luată.  Îl va mântui pe om, oricât    



L-ar costa.  El acceptă botezul sângelui, pentru ca prin El milioane de fiinţe pe cale de a pieri 
să poată obţine viaţa veşnică.  El a părăsit curţile cereşti, unde totul este puritate, fericire şi 
slavă, pentru a salva unica oaie pierdută, unica lume care a căzut prin păcătuire.  Şi El nu va 
da înapoi de la misiunea Sa.  El va deveni jertfa de ispăşire a unei rase care a voit să 
păcătuiască.  Rugăciunea Sa exală acum numai supunere: ‚Dacă nu se poate să se depărteze 
de la Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!’”  (Ibid., paginile 690 și 693)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Apelul Domnului Isus către ucenici, ca inima lor să nu se tulbure, viza o realitate prezentă și 
una viitoare.  Cea prezentă era părtășia cu Mântuitorul, care era lângă ei, era cu ei și îi 
iubea: „Aveți credință în Mine.”  Cea viitoare pornea de la aceeași părtășie cu Isus, „Mă voi 
întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi”, realizată în locașurile 
cerești, pe care S-a dus să le pregătească.  Hristos nu a zis: „Voi veni ca să vă duc la cer, 
unde să vă pregătiți locașuri.”  Vi le pregătesc Eu.  Privirile fixate spre aceste experiențe 
mărețe spulberă întunecimea din suflet și îl înseninează așa cum nimic altceva nu poate 
face.  

 

 După realizarea acestei predări și părtășii desăvârșite, putem fi siguri de moștenirea 
locașurilor veșnice.  Altfel, care ar fi deosebirea dintre noi și Esau?  În Evrei 12,16.17, ni se 
dă solemnul avertisment: „Vegheați să nu fie între voi nimeni desfrânat sau lumesc ca Esau, 
care, pentru o mâncare, și-a vândut dreptul de întâi născut.  Știți că, mai pe urmă, când a 
vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a 
putut s-o schimbe.”  Ceea ce înseamnă că, pentru interese, avantaje, plăceri materiale, 
pământești, Esau a lepădat tot ce era spiritual.  Nu Mântuitorul și locașurile, nici măcar 
locașurile și Mântuitorul, ci numai locașurile.  Așa ceva nu se poate.  Aceasta este o teribilă 
amăgire. 

 

 „Am așteptat îndelung revenirea Mântuitorului nostru.  Cu toate acestea, făgăduința este 
sigură.  În curând vom fi în căminul nostru făgăduit.  Acolo, Isus ne va conduce de-a lungul 
râului apei vieții, care curge din tronul lui Dumnezeu, și ne va explica dificultățile obscure 
prin care, în mod providențial, El ne-a trecut pe acest pământ pentru a ne desăvârși 
caracterele.  Acolo vom privi cu o vedere netulburată frumusețile Edenului restabilit.  
Aruncând la picioarele Răscumpărătorului coroanele pe care El ni le-a așezat pe capete și 
atingând harpele noastre de aur, vom umple cerul întreg cu laudă la adresa Aceluia care 
șade pe tron.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 
254)   
 

 Cu scurt timp înainte de rugăciunea Sa de Mare Preot, Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Am 
ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 16,28).  
Ucenicii chiar au înțeles bine lucrul acesta, pentru că au zis: „Iată că acum vorbești deslușit 
și nu spui nicio pildă” (versetul 29).  Nu era plăcerea lui Isus să Se despartă de ei și să-i lase 
mai departe pe pământ, dar ei aveau o mare lucrare de făcut și Mântuitorul le-a promis 
prezența Sa susținătoare în toate zilele.  Totuși, El i-a asigurat că Se va întoarce: „Și, după ce 
Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 
sunt Eu să fiți și voi” (Ioan 14,3).  Nu numai lor le-a spus că va veni ca să-i ducă unde este El, 



ci a amintit lucrul acesta și în rugăciune: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună 
cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; 
fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17,24).  
 

 Și pe noi vrea Domnul Isus Hristos să ne aibă cu Sine în locașurile eterne, pentru că suntem 
dintre aceia pe care I i-a dat Tatăl.  Mă rog ca acesta să fie viitorul tuturor celor prezenți!  
Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 224: „Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu!” 

Cântarea de închidere, 316: „Când val de durere mă poartă spre cer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUCURIA DURABILĂ A CREȘTINILOR  

 În discuția finală cu ucenicii Săi înainte de crucificare, după parabola cu vița și mlădițele, 
Mântuitorul a făcut frumoasa precizare: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea 
să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15,11).  Avem aici următoarele 
elemente constitutive:                                                                                                                                                                         

- motivul învățăturilor precedente;                                                                                                                              
- bucuria lui Hristos;                                                                                                                                                         
- bucuria creștinilor;                                                                                                                                                         
- stabilitatea acestei bucurii;                                                                                                                                        
- plinătatea ei asigurată.   

 Constatăm deci că Hristos nu a încercat să-i înfricoșeze sau să-i împovăreze pe ucenici, ci   
să-i mângâie, să-i îmbărbăteze și să le producă bucurie.  Nu orice fel de bucurie, ci un 
transplant de bucurie, adică bucuria Lui de Dumnezeu și Mântuitor, transferată în sufletele 
urmașilor.  Nicio altă bucurie nu se poate compara cu aceasta.  Bucuria pe care copiii lui 
Dumnezeu o primesc din partea lui Hristos este durabilă, adică rămâne cu ei, și este deplină, 
adică nu trunchiată, superficială, ci totală; nu se mai poate adăuga la ea și nici nu ar avea 
rost să se încerce.  
 

 Ce înseamnă oare bucurie?  Am zis întotdeauna că definițiile găsite în Sfânta Scriptură sunt 
cele mai bune, mult mai bune decât cele din dicționare.  Dar iată și o astfel de definiție: 
„Sentiment de mulțumire vie, de satisfacție sufletească” (Dicționarul explicativ al limbii 
române, București, 1975, pagina 101).  Cred că este bună, clară și simplă.  Deși nu găsim în 
Biblie o definiție explicită pentru bucurie așa cum în Evrei 11,1 avem definiția credinței, vom 
reuși să reconstituim definiția bucuriei din descrierea ei vastă de-a lungul Cuvântului 
inspirat.   

 

 Nu tot ce numim bucurie are o rezonanță pozitivă.  Iată bucurii pe care să nu le dorim:                                      

- Bucurie nestatornică – în parabola despre semănător, Isus a zis: „Sămânța căzută în locuri 
stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, 
ci ține până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se 
leapădă îndată de el” (Mat 13,20.21).                                                                                                                                             

- Bucurie rău plasată, deși nevinovată și justificată: „Cei șaptezeci s-au întors plini de 
bucurie și au zis: ‚Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău’” (Luca 10,17).                                                     

- Bucuria păcatului: „Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei 
lui faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se 
bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evr 11,24.25).  „Ajunge, în adevăr, că în trecut 
ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în 
slujiri idolești neîngăduite” (1 Pet 4,3).          

                                                                                                                          



- Bucurie satanică: „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoții cei mai de 
seamă, ca să le vândă pe Isus.  Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit 
bani.  Și Iuda căuta un prilej nimerit, ca să-L dea în mâinile lor” (Marcu 14,10.11).   

 În Iacov 3,17, este descrisă înțelepciunea care vine de sus; aș parafraza, descriind bucuria 
care vine de sus.  Această bucurie este:                                                                                                                                                                                   

- Neegoistă; cei patru leproși de la poarta Samariei au avut fericita surpriză să găsească 
tabăra sirienilor goală, abandonată; acolo s-au hrănit și au luat anumite lucruri pe care le-au 
ascuns (vezi 2 Împărați 7,1-8), dar „apoi, și-au zis unul altuia: ‚Nu facem bine!  Ziua aceasta 
este o zi de veste bună.  Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, 
vom fi pedepsiți.  Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului’” (versetul 9).  
Ceea ce au și făcut.  Cum se comportă păstorul cel bun care pierde o oaie, o caută și o 
găsește?  Așa cum a arătat Mântuitorul: „După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, 
când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice: ‚Bucurați-vă 
împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută’” (Luca 15,5.6).                                                                                                                          

- Jertfitoare; vorbind despre o comoară ascunsă într-o țarină, Isus a zis: „Omul care o 
găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea” (Mat 
13,44).  Înțelesul este că pentru Hristos și împărăția Sa niciun sacrificiu nu este prea mare.  
Trebuie lăsat totul și mers după El.                                                                                                                                                         

- Nebiruită, capabilă să suporte orice greutăți și necazuri: „Ferice de voi, când oamenii  vă 
vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din 
pricina Fiului omului!  Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata 
voastră este mare în cer” (Luca 6,22.23).      

 Pornind de la această ultimă caracteristică a bucuriei cerești, putem întreba: chiar e posibil 
să ne bucurăm în orice împrejurări?  Biblia zice că da: „Bucurați-vă întotdeauna” (1 Tes 
5,16).  Bine, dar și când ne merge rău?  Iată ce scria profetul Domnului în vechime: „Căci 
chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și 
câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă 
voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!”  (Hab 3,17.18).  Sau 
apostolul Pavel: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că 
necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce 
nădejdea” (Rom 5,3.4).  Iacov, fratele Domnului, adaugă: „Frații mei, să priviți ca o mare 
bucurie când treceți prin felurile încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre 
lucrează răbdare” (Iac 1,2.3).    
 

 Cum ne putem bucura în necazuri?  Așa cum arată acești scriitori, când ne gândim la această 
creștere spirituală, perseverăm.  Acesta este argumentul avantajului actual; dar există și 
argumentul perspectivei, al trăirii anticipate a fericirii veșnice.  Privind înainte și în sus, 
căpătăm o forță extraordinară de rezistență în încercări.  Așa ne asigură apostolul Pavel, 
având în vedere acest avantaj al perspectivei cerești: „Eu socotesc că suferințele din vremea 



de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită 
față de noi” (Rom 8,18).   

  

 Un astfel de contrast a fost subliniat chiar de Domnul Isus Hristos: „Adevărat, adevărat vă 
spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar 
întristarea voastră se va preface în bucurie” (Ioan 16,20).  Așa a și fost: prăbușirea 
sufletească pe care au simțit-o prin răstignirea Maestrului lor a fost urmată de bucuria 
învierii și a înălțării Sale la cer: „Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: ‚Bucurați-vă!’  Ele 
s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat” (Mat 28,9).  „Și, după ce a zis aceste 
vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa.  Ucenicii s-au bucurat, când L-au văzut pe Domnul” 
(Ioan 20,20).  „Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer.  După ce I    
s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie” (Luca 24,51.52).   

 

 Aceste două avantaje pot fi redate și în altă formă și anume, bucuria în Domnul și bucuria în 
nădejde; iată textele care sună așa: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul!  Iarăși zic: bucurați-
vă!”  (Filip 4,4).  „Bucurați-vă în nădejde” (Rom 12,12).  Bucuria în Domnul și în nădejde este 
durabilă.  Adică nu privind la starea de lucruri prezentă, ci în viitor – la izbăvire, la răsplătire, 
la veșnicie.  Iată-L pe Hristos: „Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evr 12,2).    

  

 Cea mai prețioasă bucurie în viața aceasta este bucuria mântuirii, așa cum o descrie profetul 
Isaia: „Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a 
îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit 
cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei” (Isa 61,10).  „Dă-mi 
iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință!”  (Ps 51,12).  
Această bucurie nu ne poate fi luată de nimeni: „Tot așa și voi, acum sunteți plini de 
întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria 
voastră” (Ioan 16,22).  

 

 Să ne gândim acum la trei momente presărate de-a lungul mileniilor:                                                                                  

(01) Când Dumnezeu a creat planeta Pământ: „Cine i-a pus piatra din capul unghiului 
(pământului), atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui 
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?”  (Iov 38,6.7)                                                                                                                                                                         

(02) Când planul de mântuire este în acțiune: „Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în 
cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni 
neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință” (Luca 15,7).  „Tot așa, vă spun că este bucurie 
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește” (Luca 15,10).                                                                          

(03) Când va avea loc întâlnirea mântuiților în cer: „Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca 
vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ‚Aliluia!  Domnul, 
Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească.  Să ne bucurăm, să ne 
veselim și să-I dăm slavă!  Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit’” (Apoc 19,6.7).  



  

 Bucuria creștină poate cunoaște intensități diferite:                                                                                                                                                                

- Bucurie: „Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie” (Luca 19,6).                                                                                         
- Mare bucurie: „. . . vă aduc o veste bună, care a va fi o mare bucurie pentru tot norodul” 
(Luca 2,10).                                                                                                                                                                                         
- Bucurie deplină: „Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (1 
Ioan 1,4).                                                                                                                                                                                              
- Bucurie negrăită și strălucită: „. . . pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără  
să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită” (1 Pet 1,8).                                                                                                                 
- Bucurie exuberantă: „Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie” (Mat 2,10).  

 Cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu o putea produce în folosul acestei lumi a fost 
trimiterea Fiului Său ca să Se întrupeze și să moară pentru răscumpărarea păcătoșilor.  
Această bucurie a fost trăită cu anticipație de Avraam: „Tatăl vostru Avraam a săltat de 
bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat” (Ioan 8,56).  Nu păstorii s-au 
bucurat primii de vestea nașterii Mântuitorului; da, ei au primit această veste când Isus Se 
născuse deja, dar altcineva, aflându-se încă în stare embrionară, s-a bucurat la vestea că 
vine Mântuitorul.  Când Maria a intrat în casa Elisabetei, aceasta, fiind în a șasea lună de 
sarcină, a strigat: „Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?  Fiindcă iată, 
cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie” (Luca 
1,43.44).  Ioan Botezătorul cel nenăscut, atunci când era în vârstă de șase luni de viață  
embrionară, s-a bucurat de Mântuitorul încă nenăscut.  În fine, s-au bucurat păstorii: „Dar 
îngerul le-a zis: ‚Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru 
tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul’” (Luca 2,10.11).   
 

 Zisese îngerul Gabriel despre Ioan Botezătorul: „El va fi pentru tine o pricină de bucurie și 
veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui” (Luca 1,14).  Acesta a fost înainte-mergătorul 
lui Mesia, iar bucuria a fost și mai mare când S-a născut chiar Mesia: „mulți” în cazul lui 
Ioan, dar despre Isus, îngerul a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o 
mare bucurie pentru tot norodul” (Luca 2,10).  Câți oameni se bucură că ne-am născut noi?   

  

 Bucuria pe care Ioan a simțit-o în legătură cu Hristos nu l-a părăsit niciodată; el a zis: „Cine 
are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când 
aude glasul mirelui și această bucurie, care este a mea, este deplină” (Ioan 3,29).    

 

 Bucuria este o realitate universală, tot ce există se bucură, în mod real sau figurativ.  Toate 
ființele raționale cunosc acest sentiment și îl trăiesc: Dumnezeirea, îngerii sfinți, oamenii, 
Satana:  

- Dumnezeu-Tatăl: „Eu Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și Mă voi bucura de 
poporul Meu” (Isa 65,19).   



                                                                                                                                                              

- Dumnezeu-Fiul: „În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: ‚Tată, Doamne al 
cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și 
pricepuți și le-ai descoperit pruncilor’” (Luca 10,21).  Observați aici și bucuria Duhului Sfânt.                                                                                                                                                                                    

- Îngerii sfinți: „Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un 
singur păcătos care se pocăiește” (Luca 15,10).                                                                                                               

- Oamenii: „Pe când vorbea El astfel, toți potrivnicii Lui au rămas rușinați; și norodul se 
bucura de toate lucrurile minunate, pe care le făcea El” (Luca 13,17).                                                                                       

- Satana: Descriindu-l pe Satana, așa cum l-a văzut într-o viziune, sora White a scris, printre 
altele: „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 153)      

 Există bucurie în viața animalelor, aceasta fiind fixată în instinct.  Natura neînsuflețită poate 
suferi, dar se poate și bucura (vezi Romani 8,22); e vorba de plante, munți, ape, pustie etc., 
dar într-un sens metaforic.  „Pustia și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli și 
va înflori ca trandafirul, se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și 
strigăte de biruință” (Isa 35,1.2).   
 

 Dar natura se bucură și astăzi.  Am observat acest lucru în deșerturile din Arizona: când 
plouă, pustiul înverzește și înflorește.  Frumoasă este descrierea făcută de psalmiști: 
„Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie.  Pășunile se acoperă de oi 
și văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie și cântă” (Ps 65,12.13).  „Să tresalte 
câmpia, cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie . . .” (Ps 96,12).  „Să bată 
din palme râurile; să strige de bucurie toți munții . . .” (Ps 98,8).      

  

 Bucuria copiilor lui Dumnezeu este un aspect al roadei Duhului Sfânt, ocupând locul al 
doilea, adică imediat după iubire (vezi Galateni 5,22.23).  Credincioșii sunt invitați să se 
bucure de experiența plinătății Duhului Sfânt: „Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-
vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie 
timpurie și târzie, ca odinioară” (Ioel 2,23).      

  

 Ca și iubirea, bucuria nu va pieri niciodată: „Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor 
merge spre Sion cu cântece de biruință.  O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și 
bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!”  (Isa 35,10) 

  

 Dar veșnicia n-a venit încă; înseamnă oare că avem motive să fim amărâți?  În niciun caz, 
pentru că aceasta ar fi o negare a evangheliei și o îndepărtare a oamenilor de creștinism, de 
Dumnezeu.  În privința aceasta, sora White a fost decisă și pasionată, scriind ultimul capitol 



din minunata sa carte Calea către Hristos, intitulat „Bucuria în Domnul”.  Iată câteva idei din 
acest capitol: 

  

 „Mulți, mergând pe calea vieții, stăruie asupra greșelilor, înfrângerilor și dezamăgirilor lor și 
inimile lor sunt pline cu întristare și descurajare.  Când eram în Europa, o soră, care făcuse 
așa și care era foarte necăjită, mi-a scris, cerându-mi un cuvânt de încurajare.  În noaptea ce 
a urmat după ce am citit scrisoarea ei, am visat că eram într-o grădină și cineva care părea a 
fi proprietarul grădinii mă conducea pe potecile ei.  Eu adunam florile și mă bucuram de 
parfumul lor, când această soră, care mersese pe lângă mine, mi-a atras atenția la unele 
tufe urâte de mărăcini care o împiedicau.  Stătea acolo jeluindu-se și necăjindu-se.  Ea nu 
mergea pe alee, în urma ghidului, ci mergea printre mărăcini și spini.  ‚Ah’, se văieta ea, ‚nu 
e păcat că această grădină frumoasă este ruinată de spini?’  Atunci, ghidul a zis: ‚Lasă spinii 
în pace, căci ei doar te vor răni.  Culege trandafirii, crinii și garoafele.’”  (Steps to Christ/ 
Calea către Hristos, paginile 116-117) 

  

 „Nu au existat unele puncte luminoase în experiența ta?  Nu ai avut unele momente 
prețioase când inima ta a tresăltat de bucurie ca răspuns față de Duhul lui Dumnezeu?  
Când privești în urmă la capitolele experienței vieții tale, nu găsești unele pagini plăcute?  
Nu cresc făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea unor flori mirositoare, de-a lungul căii tale 
de fiecare parte?  Nu vei îngădui ca frumusețea și dulceața lor să-ți umple inima cu 
bucurie?”  (Ibid., pagina 117)  

  

 „Dacă Îl reprezentăm, într-adevăr, pe Hristos, vom face ca serviciul Său să arate atractiv, așa 
cum și este în realitate.  Creștinii care adună întunecime și tristețe în sufletele lor, care 
cârtesc și se plâng, le dau altora o reprezentare falsă cu privire la Dumnezeu și la viața 
creștină.  Ei lasă impresia că lui Dumnezeu nu-I place când copiii Săi sunt fericiți și, astfel, ei 
dau mărturie falsă împotriva Tatălui nostru ceresc.”  (Ibid., pagina 116) 

  

 Înțelegem astfel că este de așteptat să-i vedem pe copiii lui Dumnezeu schimbând în bine 
atmosfera sinistră din jurul lor: „Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc 
plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.  Ei merg din putere în putere și 
se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion” (Ps 84,6.7).    

  

 După tot ce a făcut și face Cerul pentru noi, mai avem oare motive să fim amărâți?  O 
asemenea atitudine este chiar păcat, așa cum afirmă Spiritul Profetic în altă parte: 
„Deprimarea este păcătoasă și irațională.  Dumnezeu este în stare și dispus să le ofere 
slujitorilor Săi, ‚cu mai multă tărie’ (Evrei 6,17), puterea de care au nevoie pentru încercări și 
necazuri.  Planurile vrăjmașilor lucrării Sale pot părea bine urzite și ferm stabilite, dar 
Dumnezeu le poate răsturna pe cele mai puternice dintre acestea.  Și El o face în timpul și în 
modul Său propriu, când vede că a fost probată în mod suficient credința slujitorilor Săi.”  
(Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 164)             

  



 Avem motive suficiente să fim plini de bucurie, să ne bucurăm întotdeauna și bucuria 
noastră să fie deplină, cel mai puternic motiv fiind acela că numele noastre sunt scrise în 
cartea vieții: „Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă 
că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,20).          

  

 Numai printr-o viață de mulțumire și bucurie suntem o mărturie corespunzătoare, vie și 
binecuvântată, pentru necredincioși și intrăm în atmosfera cerului, pregătiți să moștenim 
veșnicia, unde va fi numai lumină și fericire infinită.  „Da, veți ieși cu bucurie și veți fi 
călăuziți în pace.  Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din 
câmpie vor bate din palme” (Isa 55,12).  „O bucurie veșnică le va încununa capul . . .” (Isa 
35,10).   

  

 „Dar chiar aici creștinii pot avea bucuria comuniunii cu Hristos; ei pot avea lumina iubirii 
Sale, mângâierea continuă a prezenței Sale.  Fiecare pas în viață ne poate aduce mai 
aproape de Isus, ne poate da o experiență mai profundă a iubirii Sale și ne poate aduce cu 
un pas mai aproape de căminul binecuvântat al păcii.  Atunci, să nu ne părăsim încrederea, 
ci să avem siguranță fermă, mai fermă decât oricând până acum.”  (Steps to Christ/Calea 
către Hristos, pagina 125)  

  

 „Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru imaginile luminoase pe care El ni le-a prezentat.  Să 
strângem laolaltă asigurările binecuvântate ale iubirii Sale, ca să privim în permanență la 
ele: Fiul lui Dumnezeu părăsind tronul Tatălui Său, îmbrăcând divinitatea Sa cu natura 
umană, ca să-l poată scăpa pe om de sub puterea lui Satana; biruința Sa în favoarea noastră, 
deschizând cerul pentru oameni, arătând vederii omenești sala prezenței unde 
Dumnezeirea Își descoperă slava; neamul căzut, înălțat din groapa pieirii în care l-a aruncat 
păcatul și adus din nou în legătură cu Dumnezeul cel nemărginit, după ce a trecut testul 
divin prin credința în Răscumpărătorul nostru, îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos și înălțat 
pe tronul Său, – acestea sunt scenele pe care Dumnezeu dorește ca noi să le contemplăm.”  
(Ibid., pagina 118)         

  

 Și vom face aceasta acum și mereu, cu toată inima și cu toată bucuria!  Amin!     

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 398: „O, ce nespusă fericire!”  


