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Capitolul 1

REVOLTA

C 
ând era în cer, înainte de răzvrătirea lui, Lucifer a fost un înger 
onorat și înălțat, al doilea ca poziție de cinste după Fiul cel iubit al 

lui Dumnezeu. Înfățișarea lui, asemenea înfățișării celorlalți îngeri, era 
prietenoasă și exprima fericire. Fruntea lui era înaltă și lată, trădând 
un intelect puternic. Forma lui fizică era desăvârșită, iar purtarea lui 
era nobilă și maiestuoasă. Chipul lui radia de o lumină deosebită și 
strălucea mai puternic și mai frumos decât al celorlalți îngeri, totuși 
Hristos, Fiul cel iubit al lui Dumnezeu, Se afla mai presus de toată 
oștirea îngerească. El a fost una cu Tatăl încă dinainte să fi fost creați 
îngerii. Lucifer era invidios pe Hristos și, treptat, și-a atribuit o poziție 
de conducere care I se cuvenea numai lui Hristos. 

Îngerii L-au recunoscut pe Hristos ca suveran al cerului, puterea 
și autoritatea Sa fiind ca ale lui Dumnezeu Însuși. Lucifer a crezut că 
el era cel favorizat în cer printre îngeri. El fusese foarte onorat, dar 
faptul acesta nu l-a făcut să aibă simțăminte de recunoștință și la-
udă față de Creatorul său. El a aspirat să ajungă la poziția înaltă pe 
care o deținea Însuși Dumnezeu. El s-a simțit strălucit în măreția lui. 
Lucifer știa că era onorat de îngeri și că avea de îndeplinit o misiune 
deosebită. El fusese lângă marele Creator, iar razele de lumină pline 
de slavă care Îl înconjurau fără încetare pe Dumnezeul cel veșnic au 
strălucit asupra lui într-un mod deosebit. El s-a gândit la felul în ca-
re îngerii ascultaseră cu plăcere și promptitudine poruncile lui. Nu 
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5

 REVOLTA

erau veșmintele lui luminoase și frumoase? Ca urmare, de ce trebuia 
Hristos să fie onorat mai presus de el însuși?

Lucifer a plecat din prezența Tatălui nemulțumit și plin de in-
vidie față de Isus Hristos. El a convocat oștirea îngerească, 
ascunzându-și scopurile adevărate. El a anunțat subiectul discuției 
– propria lui persoană. Ca unul care era nedreptățit, el a vorbit des-
pre modul în care Dumnezeu l-a neglijat și I-a dat întâietate lui Isus. 
Lucifer le-a spus că de aici înainte toată libertatea plăcută de care se 
bucuraseră îngerii se sfârșise. Oare nu fusese numit peste ei un con-
ducător căruia trebuiau să-i aducă o cinste plină de supunere de aici 
înainte? 

Lucifer le-a declarat că îi chemase pentru a-i asigura că el nu se va 
mai supune acestei încălcări a drepturilor lui și ale îngerilor, că el nu se 
va mai închina niciodată înaintea lui Hristos, că își va atribui lui însuși 
cinstea care trebuia să-i fi fost deja oferită și va fi conducătorul tutu-
ror acelora care vor fi de acord să îl urmeze și să-i asculte comanda. 

Între îngeri a avut loc o discuție aprinsă. Lucifer și simpatizanții lui 
se străduiau să reformeze guvernarea lui Dumnezeu. Ei s-au răzvrătit 
împotriva autorității Fiului.

Îngerii care erau loiali și credincioși au încercat să-l câștige pe acest 
înger rebel să urmeze voia lui Dumnezeu. Ei au arătat cu claritate că 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care existase alături de El înainte ca în-
gerii să fi fost creați. El stătuse dintotdeauna la dreapta lui Dumnezeu. 
Până atunci, autoritatea Sa blândă și iubitoare nu mai fusese pusă 
sub semnul întrebării și că El nu dăduse niciodată o poruncă pe care 
oștirea îngerească să nu se bucure să o împlinească.

Ei au susținut că, prin faptul că Hristos primise o cinste deosebită 
din partea Tatălui în prezența îngerilor, cinstea pe care Lucifer o pri-
mise până atunci nu fusese micșorată. Îngerii au plâns. Ei au căutat 
cu îngrijorare să-l determine să renunțe la planul lui nelegiuit și să se 
supună Creatorului lor. Până atunci, totul fusese plin de pace și armo-
nie. Se întrebau: Ce ar fi putut să pricinuiască această voce răzvrătită 
și disidentă?

Lucifer a refuzat să asculte. Apoi, le-a întors spatele îngerilor 
credincioși și loiali, acuzându-i că sunt niște sclavi. Îngerii aceștia au 
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fost cuprinși de uimire când au văzut că Lucifer a avut succes în efor-
turile lui de a instiga răzvrătirea. El le-a promis o guvernare nouă, mai 
bună decât aceea pe care o avuseseră, o guvernare în care va domni 
libertatea deplină. Un număr mare de îngeri și-au anunțat intenția de 
a-l accepta în calitate de conducător și comandant. Când a văzut că 
propunerile lui au avut succes, el s-a flatat cu gândul că în curând va 
avea toți îngerii de partea lui, că va fi egal cu Dumnezeu Însuși. Atunci 
toți vor asculta glasul lui plin de autoritate care să poruncească între-
gii oștiri a cerului.

Din nou, îngerii loiali l-au avertizat cu privire la consecințele care 
vor urma negreșit dacă va continua în răzvrătirea lui. L-au asigurat că 
Acela care a fost în stare să creeze îngerii va fi în stare, prin puterea 
Lui, să răstoarne toată autoritatea lor și să pedepsească într-un mod 
la fel de vizibil și obrăznicia, și răzvrătirea lor îngrozitoare. Era de ne-
crezut ca un înger să se împotrivească Legii lui Dumnezeu, care era la 
fel de sfântă ca El Însuși! Ei i-au avertizat pe îngerii răzvrătiți să nu as-
culte de raționamentele înșelătoare ale lui Lucifer și i-au sfătuit, pe el 
și pe toți cei care fuseseră influențați de el, să meargă la Dumnezeu și 
să-și mărturisească greșeala făcută chiar și prin faptul că și-au permis 
să pună sub semnul întrebării autoritatea Sa. 

Mulți dintre simpatizanții lui Lucifer au fost înclinați să asculte sfa-
tul îngerilor loiali, să se pocăiască de nemulțumirea lor și să beneficie-
ze din nou de încrederea Tatălui și a Fiului Său iubit. Atunci, răzvrătitul 
cel îndrăzneț a declarat că el este familiarizat cu Legea lui Dumnezeu 
și că, dacă se va dedica unei ascultări pline de supunere, cinstea îi va 
fi luată. Nu avea să mai dețină înalta misiune ce-i fusese încredințată 
până atunci. Lucifer le-a spus că atât el, cât și ei merseseră deja prea 
departe pentru a se întoarce, că el va înfrunta curajos consecințele, 
deoarece nu se va mai pleca într-o închinare servilă înaintea Fiului lui 
Dumnezeu. El a susținut că Dumnezeu nu-i va ierta și că, de acum, 
ei trebuie să-și afirme libertatea și să obțină prin forță poziția și au-
toritatea care nu le-au fost acordate de bunăvoie. Așa s-a întâmplat 
că Lucifer [purtătorul de lumină], cel care fusese părtaș al slavei lui 
Dumnezeu, slujitorul scaunului Său de domnie, a ajuns prin păcătuire 
să fie Satana [vrăjmașul].
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 REVOLTA

Îngerii loiali s-au dus în grabă la Fiul lui Dumnezeu pentru a-I 
spune ce se petrecea în mijlocul lor. Ei L-au găsit pe Tatăl sfătuin-
du-Se cu Fiul Său iubit pentru a hotărî mijloacele prin care, pentru 
binele cel mai mare al îngerilor credincioși, autoritatea pe care și-a 
atribuit-o Satana să poată fi reprimată pentru totdeauna. Marele 
Dumnezeu ar fi putut să-l arunce imediat din cer pe acest arhiamăgi-
tor, dar nu acesta era scopul Său. El dorea să le dea îngerilor răzvrătiți 
o posibilitate egală de a-și măsura puterea cu Fiul Său și îngerii Lui  
credincioși. 

În lupta aceasta, fiecare înger urma să aleagă public de partea cui 
stă. Dacă ar fi îngăduit ca vreunul dintre cei care s-au unit cu Satana 
în răzvrătirea lui să continue să stea în cer, siguranța cerului ar fi fost 
pusă în pericol. Ei învățaseră lecția unei răzvrătiri reale împotriva Legii 
de neschimbat a lui Dumnezeu, iar acesta era un fapt ireparabil. Dacă 
Dumnezeu Și-ar fi exercitat puterea pentru a-l pedepsi pe acest cap al 
răzvrătirii, îngerii neloiali nu s-ar fi manifestat în mod deschis. De ace-
ea, Dumnezeu a ales o altă cale, pentru că voia să-Și arate cu claritate 
dreptatea și judecata înaintea întregii oștiri îngerești. 

Război în cer

Răzvrătirea împotriva guvernării lui Dumnezeu era nelegiuirea 
cea mai mare cu putință. Tot cerul părea că se află într-o tulbura-
re. Îngerii mărșăluiau în companii, fiecare divizie având în frunte un 
înger comandant. Satana lupta împotriva Legii lui Dumnezeu, pentru 
că avea ambiția de a se înălța pe sine și nu era dispus să se supună 
autorității Fiului lui Dumnezeu, Marele Comandant al cerului.

Toate oștirile îngerești au fost convocate să se înfățișeze înaintea 
Tatălui. Satana și-a declarat în mod deschis și fără rușine nemulțumirea 
cu privire la faptul că Hristos fusese preferat de Dumnezeu. El s-a ri-
dicat cu mândrie și a spus că ar fi trebuit să fie egal cu Dumnezeu. 
Îngerii buni au plâns la auzul cuvintelor lui Satana și al declarațiilor 
lui pline de îngâmfare. Dumnezeu a declarat că răzvrătiții nu vor mai 
putea să rămână în cer. Starea lor sfântă și fericită fusese păstrată prin 
ascultarea de Legea pe care Dumnezeu o dăduse pentru a guverna 
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făpturile inteligente de rang înalt. Totuși nu fusese prevăzută nicio 
modalitate de a-i salva pe aceia care vor îndrăzni să calce Legea Sa.

Satana a ajuns tot mai îndrăzneț în răzvrătirea lui și și-a exprimat 
disprețul față de Legea Creatorului. Satana a afirmat că îngerii nu 
aveau nevoie de nicio lege, ci trebuiau să fie lăsați liberi să-și urmeze 
propria voință, care avea să-i călăuzească întotdeauna corect. El a 
spus că Legea aceea era o restrângere a libertății lor și că abolirea ei 
a fost unul dintre marile scopuri pe care le-a avut în asumarea acestui 
rol de opoziție.

Fericirea oștirii îngerești consta în respectarea deplină a Legii. 
Fiecare avea o lucrare precisă care îi era încredințată și, până la răz-
vrătirea lui Satana, în cer fusese o ordine desăvârșită și o activitate 
armonioasă.

Apoi, în cer a avut loc un război. Fiul lui Dumnezeu, Prințul cerului, 
și îngerii Săi credincioși s-au angajat în luptă cu arhirăzvrătitul și cu 
aceia care i s-au alăturat. Fiul lui Dumnezeu și îngerii credincioși au 
biruit, iar Satana și simpatizanții lui au fost alungați din cer. Întreaga 
oștire cerească Îl recunoștea și Îl adora pe Dumnezeul dreptății. În cer 
nu a rămas nicio urmă de răzvrătire. Totul a fost din nou plin de pace 
și armonie, așa cum fusese înainte. Îngerii din cer au deplâns soarta 
acelora care fuseseră tovarășii lor în starea de fericire și binecuvânta-
re. Tot cerul le-a simțit lipsa. 

Tatăl S-a consultat cu Fiul Său cu privire la aducerea imediată la în-
deplinire a planului de a crea omul care să populeze pământul. El ur-
ma să-l pună pe om la probă pentru a-i verifica loialitatea, înainte de 
a i se acorda siguranța veșnică. El urma să beneficieze de favoarea lui 
Dumnezeu. Avea să vorbească cu îngerii, și îngerii, cu el. Dumnezeu 
nu a considerat potrivit să-l pună pe om într-o poziție în care să nu-l 
afecteze neascultarea. 
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Capitolul 2

CREAREA

T 
atăl și Fiul S-au angajat în lucrarea măreață și minunată pe care 
o contemplaseră, și anume crearea lumii. Pământul ieșise nespus 

de frumos din mâna Creatorului. Erau munți, dealuri și câmpii, iar 
printre acestea se răspândeau râuri și lacuri. Pământul nu a fost o 
câmpie întinsă, ci monotonia peisajului era întreruptă de dealuri și 
munți, care nu erau atât de înalți și colțuroși cum sunt acum, ci aveau 
o formă frumoasă și simetrică. Pe culmile lor nu se vedeau stânci înal-
te și golașe, ci acestea erau acoperite de verdeață și slujeau ca struc-
tură de susținere a pământului. 

Apele erau răspândite uniform. Înălțimile, munții și câmpiile foarte 
frumoase erau acoperite de plante, flori și copaci înalți și maiestuoși 
de toate felurile, care erau mult mai groși și mult mai frumoși de-
cât sunt copacii acum. Aerul era curat și sănătos, iar pământul părea 
asemenea unui palat nobil. Îngerii priveau și se bucurau de lucrările 
minunate și frumoase ale lui Dumnezeu. 

După ce au fost create pământul și animalele de pe el, Tatăl și Fiul 
Și-au adus la îndeplinire scopul pe care îl plănuiseră înainte de că-
derea lui Satana, și anume acela de a face un om după chipul Lor. Ei 
înfăptuiseră împreună lucrarea de creație a pământului și a tuturor 
viețuitoarelor de pe el. Apoi, Dumnezeu I-a zis Fiului Său: „Să facem 
om după chipul nostru.” 

Când a ieșit din mâna Creatorului Său, Adam avea o statură nobilă 
și o simetrie frumoasă. Trăsăturile lui erau desăvârșite și frumoase. 
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Tenul lui nu era nici alb, nici palid, ci rumen, cu o nuanță bogată de 
sănătate. Eva nu era chiar atât de înaltă ca Adam. Capul ei ajungea cu 
puțin mai sus de umerii lui. Ea, de asemenea, avea o înfățișare nobilă, 
de o simetrie desăvârșită, și era foarte frumoasă. 

Deși tot ce a creat Dumnezeu a fost de o frumusețe desăvârșită, 
iar pe pământul pe care Dumnezeu îl crease pentru a-i face pe Adam 
și Eva fericiți părea că nu lipsește nimic, totuși El Și-a manifestat ma-
rea dragoste sădind o grădină special pentru ei. 

O parte din timpul lor urma să fie ocupat cu îndeletnicirea fericită 
de a îngriji grădina; o altă parte, cu primirea vizitelor îngerilor, când 
ascultau învățăturile lor; iar o altă parte din timp era petrecut într-o 
meditație fericită. Munca lor nu era obositoare, ci plăcută și învioră-
toare. Grădina aceasta frumoasă urma să fie căminul lor. 

Domnul pusese în grădină toate varietățile de pomi atât pentru a 
fi folositori, cât și pentru înfrumusețare. Acolo erau pomi încărcați cu 
fructe din abundență, de un parfum plăcut, erau frumoși la vedere 
și aveau un gust plăcut, fiind destinați de Dumnezeu ca hrană pen-
tru perechea sfântă. Acolo erau ramuri de viță-de-vie, care creșteau 
drept și erau încărcate de roade. Pentru Adam și Eva era o muncă 
plăcută să alcătuiască umbrare frumoase din ramurile viței-de-vie și 
să le crească, alcătuind locuințe din frumusețile naturii, din ramurile 
înfrunzite ale pomilor încărcați cu fructe parfumate. 

Pământul era acoperit de o verdeață frumoasă, în timp ce mii de 
flori parfumate de toate felurile și nuanțele răsăreau din abundență 
în jurul lor. Totul era aranjat cu mult gust și era plin de slavă. În mij-
locul grădinii se afla pomul vieții, a cărui slavă o depășea pe aceea 
a tuturor celorlalți pomi. Fructele lui arătau ca niște mere de aur și 
de argint și aveau rolul de a perpetua nemurirea. Frunzele lui aveau 
proprietăți vindecătoare. 

Adam şi Eva în Eden
Perechea sfântă din Eden era foarte fericită. Celor doi le-a fost da-

tă stăpânirea nelimitată asupra tuturor viețuitoarelor. Leul și mielul 
se jucau pașnici în jurul lor sau dormeau la picioarele lor, fără să le 
facă vreun rău. Păsări cu un penaj variat și de toate culorile zburau 
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 CREAREA

printre pomi și flori și în jurul lui Adam și al Evei, în timp ce cântecul 
lor în tonuri delicate răsuna printre pomi într-un acord plăcut cu lau-
dele aduse Creatorului lor. 

Adam și Eva erau fascinați de frumusețile căminului lor din Eden. 
Ei erau fermecați de păsărelele cântătoare din jurul lor, care aveau un 
penaj strălucitor și foarte frumos și făceau să răsune trilurile lor ferici-
te și voioase. Perechea sfântă li se alătura și își înălța vocea în cântece 
de dragoste, laudă și adorare către Tatăl și Fiul Său iubit, pentru dove-
zile de dragoste care o înconjurau. Adam și Eva recunoșteau ordinea 
și armonia creației, care arătau o înțelepciune și o cunoaștere infinită. 

Ei descopereau continuu o frumusețe nouă și tot mai multă slavă 
în căminul lor din Eden, iar lucrul acesta le umplea inima de o dragos-
te adâncă și aducea pe buzele lor expresii de recunoștință și respect 
față de Creatorul lor. 
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Capitolul 3

TRAGEDIA

Î n mijlocul grădinii, lângă pomul vieții, se afla pomul cunoștinței bi-
nelui și răului. Acest pom a fost rânduit special de Dumnezeu pen-

tru a fi garanția ascultării, credinței și dragostei față de El. Dumnezeu 
le-a poruncit primilor noștri părinți să nu mănânce din pomul acesta 
pentru ca să nu moară. El le-a spus că pot să mănânce cât doresc din 
toți pomii din grădină, cu excepția acestuia, dar, dacă vor mânca din 
pomul acesta, vor muri negreșit. 

Când au fost așezați în grădina aceea frumoasă, Adam și Eva 
au avut tot ce doreau pentru fericirea lor. Totuși, în planurile Sale 
atotînțelepte, înainte de a putea să le acorde siguranța veșnică, 
Dumnezeu a ales să pună la încercare credincioșia lor. Ei urmau să 
beneficieze de favoarea Sa, să vorbească cu El și El cu ei. Cu toate 
acestea, Dumnezeu nu a exclus posibilitatea ca ei să intre în contact 
cu răul. Lui Satana i s-a îngăduit să-i ispitească. Dacă urmau să rezis-
te încercării, ei aveau să beneficieze de favoarea neîntreruptă a lui 
Dumnezeu și a îngerilor din cer. 

Satana a fost uimit de noua lui situație. Fericirea lui dispăruse. El 
îi privea pe îngerii care, asemenea lui, fuseseră fericiți cândva, dar 
care fuseseră alungați din cer împreună cu el. Între ei erau certuri, 
neînțelegeri și acuzații amarnice. Înainte de răzvrătire, lucrurile aces-
tea fuseseră necunoscute în ceruri. Acum, Satana vedea rezultatele 
îngrozitoare ale răzvrătirii lui. 
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Dacă ar fi putut să fie din nou așa cum fusese când era curat, drept 
și credincios, ar fi renunțat cu bucurie la pretențiile autorității sale. 
Dar el era pierdut! Răzvrătirea lui neîntemeiată, premeditată îl plasa-
se într-o poziție unde nu mai era răscumpărare! 

Iar lucrul acesta nu era totul. Îi condusese și pe alții la răzvrătire 
și la aceeași stare pierdută – îngerii care nu se gândiseră niciodată 
să pună la îndoială voia Cerului sau să refuze să asculte de Legea lui 
Dumnezeu, până la data când el pusese în mintea lor gândul acesta. 
Acum spiritele ajunseseră să fie agitate din cauza speranțelor neîm-
plinite. În loc de un bine mai mare, îngerii căzuți suportau rezultatele 
triste ale neascultării și ale desconsiderării Legii. 

Satana îşi analizează parcursul

Satana a tremurat când și-a văzut lucrarea. Era singur, meditând 
asupra trecutului, prezentului și viitorului. În răzvrătire, el nu avusese 
niciun motiv pentru comportamentul lui și se ruinase fără speranță 
nu doar pe sine însuși, ci și pe îngerii care ar fi putut să fie fericiți în 
cer dacă ar fi rămas loiali lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu putea să 
condamne, dar nu putea să ierte. 

Schimbarea aceasta mare a situației nu sporise dragostea lui față 
de Dumnezeu, nici față de Legea Sa dreaptă și înțeleaptă. Când a 
ajuns să fie convins pe deplin că nu era nicio posibilitate de a primi 
din nou favoarea lui Dumnezeu, Satana și-a manifestat răutatea cu o 
ură sporită și cu o înverșunare înfocată. 

Dumnezeu a știut că o astfel de răzvrătire hotărâtă nu va rămâne 
pasivă. Satana urma să inventeze mijloace prin care să-i tulbure pe în-
gerii din cer și să arate dispreț față de autoritatea Sa. Pentru că nu i se 
îngăduia să intre pe porțile cerului, el urma să aștepte doar la intrare, 
să-i tachineze pe îngeri și să caute motive de ceartă cu ei când intrau 
și ieșeau. El urma să caute să nimicească fericirea lui Adam și a Evei 
și să se străduiască să-i instige la răzvrătire, știind că faptul acesta va 
produce întristare în cer. 
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Planul diabolic împotriva familiei omeneşti

Satana i-a informat pe susținătorii săi cu privire la planurile lui 
de a-i abate pe Adam și tovarășa lui, Eva, de la supunerea față de 
Dumnezeu. Dacă putea să-i ademenească în vreun fel la neascultare, 
Dumnezeu urma să găsească o modalitate prin care să poată fi iertați, 
iar apoi el însuși și toți îngerii căzuți vor putea pretinde și ei să aibă 
parte de mila lui Dumnezeu.

Dacă planul acesta avea să dea greș, ei urmau să se unească cu 
Adam și Eva, pentru că, odată ce vor fi călcat Legea lui Dumnezeu, ei 
vor suporta mânia lui Dumnezeu, asemenea lui Satana și a îngerilor 
săi. Fărădelegea lor îi va duce la o stare de răzvrătire ca a lui Satana și 
a îngerilor lui, care aveau să se unească apoi cu Adam și Eva, să pună 
stăpânire pe Grădina Eden și să o țină ca pe casa lor. Dacă vor putea 
să obțină intrarea la pomul vieții, care se afla în mijlocul grădinii, pu-
terea lor, credeau ei, va ajunge să fie egală cu aceea a îngerilor sfinți, 
și nici chiar Dumnezeu Însuși nu-i va putea alunga. 

Adam şi Eva sunt avertizaţi 

Dumnezeu a adunat oștirea îngerească ca să ia măsuri pentru a 
preveni răul amenințător. În consiliul ceresc, s-a hotărât ca îngerii 
să viziteze Edenul și să-l avertizeze pe Adam cu privire la faptul că 
vrăjmașul îl punea în pericol. 

Îngerii le-au spus istoria tristă a răzvrătirii și căderii lui Satana. 
Apoi, le-au vorbit clar despre faptul că pomul cunoștinței a fost pus 
în grădină pentru a fi o garanție a ascultării și dragostei lor față de 
Dumnezeu. Îngerii le-au spus că ei puteau să-și păstreze starea lor 
înaltă și fericită cu condiția ascultării, și că situația lor era asemănă-
toare: ei puteau să fie ascultători de Legea lui Dumnezeu și să fie 
nespus de fericiți sau puteau să fie neascultători, să-și piardă poziția 
înaltă și să fie aruncați în deznădejde. 

Îngerii i-au spus lui Adam și Evei că îngerul aflat în poziția cea 
mai înaltă, imediat după Hristos, a refuzat să asculte de Legea lui 
Dumnezeu, pe care o rânduise El Însuși pentru a guverna făpturile 
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cerești. Răzvrătirea lui, au explicat ei, determinase un război în cer, 
al cărui rezultat a fost acela că răzvrătiții au fost expulzați de acolo, 
că fiecare înger care i se alăturase în contestarea autorității mare-
lui Iehova fusese alungat din cer. Acest dușman căzut era acum un 
vrăjmaș al tuturor intereselor lui Dumnezeu și ale Fiului Său iubit. 

Ei le-au spus că Satana și-a propus să le facă rău și că era nece-
sar să fie vigilenți, deoarece ar putea să-l întâlnească pe dușmanul 
căzut. Acesta nu ar putea totuși să le facă rău atâta vreme cât ei se 
supuneau conducerii lui Dumnezeu, pentru că, dacă va fi nevoie, mai 
degrabă toți îngerii din cer ar veni în ajutorul lor decât să fie lăsat să 
le facă vreun rău. Dar, dacă nu vor respecta porunca lui Dumnezeu, 
Satana va avea puterea de a-i necăji, de a-i încurca și de a-i tulbura 
de atunci încolo. Dacă rămâneau statornici în fața primelor insinuări 
ale lui Satana, ei urmau să fie într-o siguranță la fel de mare ca îngerii 
din ceruri. 

Totuși, dacă vor ceda ispititorului, același Dumnezeu care nu i-a 
cruțat pe îngerii înalți, nu-i va cruța nici pe ei. Ei vor trebui să su-
porte pedeapsa pentru nelegiuirea lor, deoarece Legea lui Dumnezeu 
este la fel de sfântă ca El Însuși, iar Dumnezeu cere o ascultare 
necondiționată din partea tuturor celor aflați în cer și pe pământ. 

Îngerii au avertizat-o pe Eva să nu se îndepărteze de soțul ei în tim-
pul activităților, pentru că ar putea să-l întâlnească pe acest vrăjmaș 
căzut. Dacă vor fi departe unul de altul, se vor afla într-un pericol mai 
mare decât dacă vor sta împreună. 

Adam și Eva i-au asigurat pe îngeri că nu vor călca niciodată porun-
ca explicită a lui Dumnezeu, pentru că plăcerea lor cea mai înaltă era 
aceea de a împlini voia Sa. 

ISPITIREA ȘI CĂDEREA

Satana a luat forma unui șarpe și a intrat în Eden. Aici s-a așezat în 
pomul cunoștinței și a început să mănânce fără grijă din fructele lui.

Fără să își dea seama la început, Eva s-a îndepărtat de soțul ei, 
fiind ocupată cu munca ei. Când și-a dat seama de acest fapt, a 
simțit că ar putea să fie în pericol, dar apoi a considerat că este în 
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siguranță, chiar dacă nu a rămas în apropierea soțului ei. Ea credea 
că are înțelepciunea și capacitatea de a ști dacă venea cel rău și de 
a-l înfrunta. Dar tocmai lucrul acesta o avertizaseră îngerii să nu-l fa-
că. Eva a ajuns să privească la fructele pomului oprit cu o curiozitate 
amestecată cu admirație.

Ea a văzut că pomul era foarte frumos și se întreba în sinea ei de 
ce Dumnezeu le interzisese cu atâta hotărâre să mănânce din acel 
pom. Acum era ocazia favorabilă a lui Satana. El i s-a adresat ca și 
când era în stare să-i citească gândurile: „Oare a zis Dumnezeu cu 
adevărat: «Să nu mâncați din toți pomii din grădină!»?” Astfel, el i-a 
vorbit femeii aflate pe gânduri, folosind cuvinte plăcute și delicate și 
o voce melodioasă. Ea a fost uimită să audă un șarpe vorbind. El a 
lăudat frumusețea ei nespusă, fapt care nu i-a displăcut Evei. Totuși 
ea a fost surprinsă, deoarece știa că Dumnezeu nu-i dăduse șarpelui 
capacitatea de a vorbi.

Curiozitatea ei a fost stârnită. În loc de a fugi din locul acela, ea a 
rămas să-l asculte pe șarpe. Nu i-a trecut prin minte că acel vrăjmaș 
căzut se putea folosi de un șarpe ca mediu. Satana era cel care vor-
bea, nu șarpele. Eva a fost ademenită, flatată și prostită. Dacă ar fi în-
tâlnit un personaj impunător, cu o înfățișare asemănătoare îngerilor, 
ea ar fi fost vigilentă.

Totuși vocea aceea ciudată ar fi trebuit să o determine să meargă 
la soțul ei pentru a-l întreba de ce exista o altă făptură care îi vorbea 
într-un mod atât de deschis. Dar ea a intrat în controversă cu șarpele 
și a răspuns întrebării lui astfel: „Putem să mâncăm din rodul tuturor 
pomilor din grădină. Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, 
Dumnezeu a zis: «Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, 
ca să nu muriți.»” Șarpele a răspuns: „Hotărât că nu veți muri, dar 
Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide 
ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.”

Satana voia să-i transmită ideea că, dacă vor mânca din pomul 
oprit, ei vor ajunge la un nou nivel de cunoaștere, mai înalt decât cel 
pe care îl atinseseră până atunci. Aceasta a fost lucrarea lui specială, 
cu un mare succes încă de la cădere – să-i determine pe oameni să 
cerceteze curioși tainele Celui Atotputernic, să nu fie mulțumiți cu 
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ce le-a descoperit Dumnezeu și să nu fie atenți la ascultarea de ce-
le poruncite de El. Satana vrea să-i determine să calce poruncile lui 
Dumnezeu, iar apoi să-i facă să creadă că pătrund într-un domeniu 
minunat al cunoașterii. Aceasta este o pură presupunere și o amăgire 
jalnică.

Ei nu reușesc să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a descoperit deja, 
desconsideră poruncile Sale explicite, aspiră să aibă și înțelepciune, 
dar independenți de Dumnezeu, și caută să înțeleagă lucrurile pe care 
El a binevoit să le ascundă oamenilor muritori. Ei sunt încurajați de 
idei ale progresului și sunt fascinați de propria filosofie deșartă, dar 
cu privire la cunoașterea adevărată bâjbâie într-un întuneric precum 
cel de la miezul nopții.

Nu a fost voia lui Dumnezeu ca perechea aceasta fără păcat să aibă 
vreo cunoaștere a răului. El le-a descoperit binele fără rețineri, dar le-a 
ascuns răul. Eva a considerat că vorbele șarpelui sunt înțelepte și a 
acceptat afirmația clară: „Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe 
că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” Asta însemna că Dumnezeu es-
te mincinos. Satana a insinuat cu nerușinare că Dumnezeu îi înșelase 
pentru a-i împiedica să fie înălțați la nivelul unei cunoașteri egale cu 
a Sa. Dumnezeu a zis: „Dacă veți mânca, veți muri negreșit.” Satana a 
zis: „Dacă veți mânca, hotărât că nu veți muri.”

Ispititorul a asigurat-o pe Eva că, îndată ce va mânca din fruct, va 
primi o cunoaștere nouă și superioară, care o va face să fie egală cu 
Dumnezeu. El i-a atras atenția asupra lui însuși. El a afirmat că motivul 
pentru care ajunsese să aibă capacitatea de a vorbi era tocmai faptul 
că mâncase din fructul pomului care le fusese interzis lor. El a susținut 
că Dumnezeu nu-Și va împlini cuvântul, că declarația aceasta era doar 
o amenințare, ca să-i intimideze și să-i împiedice să obțină un mare 
beneficiu. Mai departe, i-a spus că ei nu puteau să moară. Oare nu 
mâncaseră din pomul vieții care perpetua nemurirea? El a spus că 
Dumnezeu îi înșela pentru a-i împiedica să ajungă la o stare mai înaltă 
de satisfacție și la o fericire mai mare.

Ispititorul a rupt un fruct și i l-a întins Evei. Ea l-a luat în mână. 
„Așadar”, a spus ispititorul, „vouă vă este interzis chiar și să atingeți 
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fructul, ca să nu muriți.” El i-a spus că, dacă va mânca, nu va simți răul 
și moartea mai mult decât le-a simțit atingând fructul și ținându-l în 
mână. Eva s-a simțit încurajată, pentru că nu a simțit semnele ime-
diate ale dezaprobării lui Dumnezeu. Ea s-a gândit că toate cuvintele 
ispititorului erau înțelepte și corecte. A mâncat și a fost încântată de 
fruct. Acesta părea plăcut la gust, iar ea își imagina că simte efectele 
minunate ale fructului.

Eva ajunge să fie un ispititor

Apoi, Eva a rupt ea însăși fructe, a mâncat și și-a imaginat că simte 
puterea înviorătoare a unei existențe noi și mai înalte, ca rezultat al 
influenței energizante a fructelor pomului oprit. Ea era într-o stare de 
încântare nefirească și ciudată și-l căuta pe soțul ei cu mâinile pline de 
fructele pomului oprit. Eva i-a povestit cuvântarea înțeleaptă a șarpelui 
și a dorit să-l conducă îndată la pomul cunoștinței. Ea i-a spus că mân-
case din fruct și că, în loc să aibă vreun simțământ al morții, ea simțea o 
influență plăcută și energizantă. Îndată ce a călcat porunca, Eva a ajuns 
un mijloc puternic prin care Satana putea aduce căderea soțului ei.

Adam a înțeles foarte bine să tovarășa lui nu a ascultat de singura 
interdicție pe care Dumnezeu le-o dăduse pentru a le pune la probă 
credincioșia și dragostea. Eva a crezut ceea ce spusese șarpele – „ho-
tărât că nu veți muri” –, întrucât nu simțea în niciun fel dezaprobarea 
lui Dumnezeu, ci o influență plăcută, așa cum, își imaginea ea, ar simți 
îngerii.

Adam a regretat că Eva plecase de lângă el, dar acum fapta era 
săvârșită. El trebuia să fie despărțit de cea a cărei tovărășie o iubise 
atât de mult. Cum putea el să treacă prin această situație? Dragostea 
lui față de Eva era puternică. Într-o descurajare adâncă, el a hotărât 
să împărtășească soarta ei. Adam s-a gândit că Eva era o parte din el 
și că, dacă ea trebuia să moară, va muri și el împreună cu ea, pentru 
că nu putea să suporte gândul despărțirii de ea.

Lui Adam i-a lipsit credința în Creatorul lui milos și binevoitor. 
El nu s-a gândit că Dumnezeu, care îl făcuse din țărâna pământului 
pentru a fi o făptură vie și frumoasă și care o crease pe Eva ca să fie 
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tovarășa lui, putea să o înlocuiască. În cele din urmă, dacă ceea ce 
spusese șarpele acela înțelept era adevărat? Eva era în fața lui, la fel 
de plăcută și de frumoasă și, aparent, la fel de nevinovată ca înainte 
de săvârșirea acestui act de neascultare. Ea își exprima o dragoste 
față de el mai mare și mai înaltă decât înainte de neascultarea ei, 
susținând că este un efect al fructului pe care îl mâncase. El nu a văzut 
la ea niciun semn al morții.

El a hotărât să înfrunte consecințele. A luat fructul, l-a mâncat re-
pede și, asemenea Evei, nu a simțit imediat efectele lui rele. 

Libertatea de alegere a omului

Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți îndrumări cu privire la 
pomul cunoștinței, iar ei au fost informați pe deplin despre căderea 
lui Satana și despre pericolul la care se expuneau ascultând sugestiile 
lui. El nu i-a lipsit de capacitatea de a mânca din pomul oprit, ci i-a 
lăsat să fie niște agenți morali liberi, ca să creadă cuvântul Său, să 
asculte poruncile Sale și să trăiască sau să-l creadă pe ispititor, să nu 
asculte și să moară.

Dragostea și pacea plăcută, precum și starea de mulțumire și ferici-
re păreau că fuseseră îndepărtate de la ei, și în schimb au fost cuprinși 
de un simțământ că au nevoie de ceva, pe care nu îl trăiseră niciodată 
înainte. Apoi, atenția le-a fost atrasă pentru prima dată la propria 
înfățișare exterioară. Ei nu purtaseră haine, ci fuseseră învăluiți de 
lumină, așa cum erau îngerii din cer. Lumina care îi înconjurase până 
acum se îndepărtase. Pentru a-și alina simțământul lipsei și al goli-
ciunii de care și-au dat seama, au început să caute ceva cu care să-și 
acopere trupul, pentru că nu știau cum ar putea să-L întâlnească pe 
Dumnezeu și pe îngeri fiind lipsiți de haine.

Satana tresălta plin de succes. O ispitise pe femeie să nu se încrea-
dă în Dumnezeu, să pună la îndoială înțelepciunea Lui și să caute să 
cunoască partea nepătrunsă a planurilor Sale atotînțelepte. De ase-
menea, prin ea, el a determinat căderea lui Adam care, ca urmare a 
dragostei lui față de Eva, a călcat porunca lui Dumnezeu și a căzut 
împreună cu ea.
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Domnul i-a vizitat pe Adam și pe Eva și le-a adus la cunoștință 
consecința neascultării lor. Când au simțit apropierea maiestuoa-
să a lui Dumnezeu, ei au căutat să se ascundă din fața Aceluia pe 
care fuseseră încântați să Îl întâlnească pe vremea când erau sfinți 
și nevinovați. „Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: «Unde 
ești?» El a răspuns: «Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, 
pentru că eram gol, și m-am ascuns.» Și Domnul Dumnezeu a zis: 
«Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți 
poruncisem să nu mănânci?»”

Întrebarea aceasta nu a fost pusă de Domnul pentru că avea 
nevoie să fie informat, ci pentru a convinge perechea vinovată cu 
privire la starea ei: Cum ați ajuns să vă fie rușine și frică? Adam și-a 
recunoscut nelegiuirea, dar nu pentru că se pocăise de neascultarea 
lui cea mare, ci pentru a da vina pe Dumnezeu. „Femeia pe care mi-ai 
dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” Apoi, 
femeia a fost întrebată: „Ce ai făcut?” Eva a răspuns: „Șarpele m-a 
amăgit și am mâncat din pom.”

Blestemul

Atunci, Domnul i-a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, bles-
temat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate 
zilele vieții tale să te târăști pe pântec și să mănânci țărână.” Pentru 
că fusese înălțat mai presus de toate fiarele câmpului, șarpele trebuia 
să fie coborât mai prejos decât toate și să fie detestat de om, deoa-
rece el a fost mijlocul prin care a acționat Satana. Iar lui Adam i-a zis: 
„Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul des-
pre care îți poruncisem: «Să nu mănânci deloc din el», blestemat este 
acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el 
în toate zilele vieții tale; spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba 
de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână 
te vei întoarce.”

Dumnezeu a blestemat pământul din cauza păcatului pe care l-au 
făcut mâncând din pomul cunoștinței și a declarat: „Cu multă trudă 
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să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale.” El le rânduise binele 
și le ascunsese răul. Acum, declara că ei vor mânca pâinea cu trudă, 
adică vor fi expuși răului în toate zilele vieții lor.

Din acel moment, neamul omenesc urma să fie chinuit de ispitele 
lui Satana. În locul muncii fericite și voioase de care se bucurase până 
atunci, lui Adam i-au fost rânduite trudă și îngrijorări continue. Ei ur-
mau să fie supuși dezamăgirii, întristării și durerii, iar în cele din urmă 
să moară. Ei erau făcuți din țărâna pământului și urmau să se întoarcă 
în țărână. 

Adam și Eva au fost informați că își vor pierde căminul din Eden. Ei 
cedaseră amăgirii și-l crezuseră pe Satana, care spunea că Dumnezeu 
minte. Prin nelegiuirea lor, deschiseseră o cale prin care Satana pu-
tea să ajungă la ei mai ușor, și nu mai era o siguranță rămânerea lor 
în Grădina Edenului, unde ar fi putut să aibă acces la pomul vieții și 
să perpetueze o viață de păcat. Ei au implorat să li se îngăduie să 
rămână acolo, în ciuda faptului că recunoșteau că își pierduseră orice 
drept de a sta în Edenul fericit. Ei au promis că pe viitor Îi vor acorda 
lui Dumnezeu o ascultare necondiționată. Atunci, li s-a spus că, prin 
căderea din starea de nevinovăție, ei nu obținuseră putere, ci ajunse-
seră foarte slabi. Ei nu-și păstraseră integritatea pe vremea când fu-
seseră în starea de nevinovăție sfântă și fericită, iar în viitor vor avea 
mult mai puțină putere de a rămâne credincioși în starea de vinovăție 
conștientă. Ei au fost cuprinși de remușcări și de un chin pătrunzător. 
Acum și-au dat seama că pedeapsa păcatului era moartea.

Îngerii au primit misiunea de a păzi imediat calea spre pomul vieții. 
Planul premeditat al lui Satana fusese ca Adam și Eva să fie neascultă-
tori față de Dumnezeu, să suporte asprimea Sa, iar apoi să mănânce 
din pomul vieții, ca să perpetueze viața de păcat. Totuși niște îngeri 
sfinți au fost trimiși să le închidă calea spre pomul vieții. În jurul aces-
tor îngeri străfulgerau în toate părțile niște raze de lumină, care ară-
tau ca niște săbii scânteietoare.
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Capitolul 4

SOLUŢIA

C 
erul s-a umplut de tristețe când toți au înțeles că omul era pier-
dut, că lumea pe care Dumnezeu o crease urma să fie plină de 

muritori blestemați să sufere nenorocirea, boala și moartea, că nu 
era nicio cale de scăpare pentru cel vinovat. Întreaga familie a lui 
Adam trebuia să moară.

Apoi, Isus le-a făcut cunoscut îngerilor că se pregătise o cale de 
scăpare pentru omul pierdut. El le-a spus că Îl rugase pe Tatăl Său și 
Se oferise să-Și dea viața ca răscumpărare. Le-a spus că va lua asupra 
Lui pedeapsa morții și, prin El, omul să poată găsi iertarea. Prin meri-
tele sângelui Său și prin ascultarea față de Legea lui Dumnezeu, omul 
putea beneficia de favoarea lui Dumnezeu, fiind adus în grădina cea 
frumoasă și să poată mânca din pomul vieții.

Isus le-a prezentat în mod deschis planul de mântuire. Le-a spus 
că va sta între mânia Tatălui Său și vinovăția omului, că va suporta 
nedreptatea și disprețul și că numai puțini Îl vor primi ca Fiu al lui 
Dumnezeu. Aproape toți aveau să-L urască și să-L respingă. Le-a spus 
că El urma să părăsească toată slava Sa din cer, să apară pe pământ 
ca om, să Se umilească, să ajungă să cunoască din proprie experiență 
ispitele diferite care îl vor asalta pe om, ca să poată ști cum să-i ajute 
pe aceia care vor fi ispitiți. În cele din urmă, după ce misiunea Sa ca 
învățător va fi îndeplinită, El va fi dat pe mâna oamenilor și va suporta 
aproape toate actele de cruzime și toate suferințele pe care Satana și 
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îngerii lui erau în stare să le inspire oamenilor nelegiuiți. El va suporta 
o moarte dintre cele mai nemiloase, fiind atârnat între cer și pământ 
ca un păcătos vinovat, că va suferi ore îngrozitoare de agonie, pe care 
nici chiar îngerii nu vor fi în stare să le suporte, ci își vor acoperi fața 
înaintea acelei priveliști. El nu va îndura doar o agonie fizică, ci va 
suferi și o agonie a sufletului, cu care suferința fizică nici nu putea să 
fie comparată. Greutatea păcatelor întregii lumi va fi asupra Sa. El le-a 
spus că va muri și va învia a treia zi, apoi Se va înălța la Tatăl Său ca să 
mijlocească pentru omul vinovat și neascultător. 

Singura cale posibilă a mântuirii

Îngerii s-au închinat până la pământ înaintea Sa. Ei și-au oferit 
viața. Dar Domnul Isus le-a spus că El este Acela care, prin moartea 
Sa, îi va salva pe mulți, pentru că viața unui înger nu putea să plă-
tească datoria. Numai viața Lui putea să fie primită de Tatăl Său ca 
răscumpărare pentru om. Le-a spus că, în cele din urmă, aceia pe care 
îi va mântui vor fi cu El și că, prin moartea Sa, El îi va răscumpăra pe 
mulți și îl va nimici pe acela care avea puterea morții. Tatăl Său Îi va da 
stăpânirea și măreția asupra împărăției aflate în întregul cer, iar El le 
va deține din veșnicie în veșnicie. Satana și cei păcătoși vor fi nimiciți, 
ca să nu mai tulbure niciodată cerul sau pământul cel nou și curat. 

Totuși El le-a încredinţat îngerilor misiunea lor, aceea de a urca 
și de a coborî cu ajutorul dătător de putere din slavă, pentru a alina 
suferințele Fiului lui Dumnezeu și pentru a-I sluji. De asemenea, lucra-
rea lor urma să fie aceea de a-i păzi pe supușii harului de îngerii răi și 
de întunericul pe care Satana avea să-l aducă fără încetare asupra lor. 
I-a fost imposibil lui Dumnezeu să modifice sau să Își schimbe Legea 
pentru a-i salva pe păcătoșii pierduți și muritori. Ca urmare, El a îngă-
duit ca Fiul Său preaiubit să moară pentru nelegiuirea lor.

Satana s-a bucurat din nou împreună cu îngerii lui pentru că, pro-
vocând căderea omului, putea să-L coboare pe Fiul lui Dumnezeu din 
poziția Sa înaltă. Satana le-a spus îngerilor lui că, atunci când Isus va 
lua natura omului căzut, el va putea să-L biruiască și să împiedice îm-
plinirea planului de mântuire.

Cartea anului 2017.indd   23 25/05/2017   14:29:58



24

ISTORIA SPERANȚEI

Cu umilință și o tristețe de nedescris, Adam și Eva au părăsit fru-
moasa grădină în care fuseseră atât de fericiți înainte de a călca po-
runca lui Dumnezeu. Atmosfera s-a schimbat. Nu mai era constantă, 
cum fusese înainte de săvârșirea nelegiuirii. Dumnezeu le-a făcut ha-
ine din piele pentru a-i proteja de senzația de frig și de arșiță la care 
erau expuși.

Legea neschimbătoare a lui Dumnezeu

Tot cerul a fost cuprins de jale din cauza neascultării și căderii lui 
Adam și a Evei, care au adus mânia lui Dumnezeu asupra întregului neam 
omenesc. Ei au încetat să aibă posibilitatea de a comunica direct cu 
Dumnezeu și au fost cufundați într-o stare de nenorocire disperată.

Legea lui Iehova, temelia guvernării Sale în cer și pe pământ, era la 
fel de sfântă ca Dumnezeu Însuși, iar din acest motiv viața unui înger 
nu putea să fie acceptată de Dumnezeu ca jertfă pentru nelegiuirea 
lui. În ochii Săi, Legea era mai importantă ca îngerii din jurul scau-
nului Său de domnie. Tatăl nu putea să anuleze sau să schimbe nici 
măcar o singură prevedere a Legii Sale pentru a corespunde stării că-
zute a omului. Totuși, dându-Și viața și suportând mânia Tatălui Său, 
Fiul lui Dumnezeu, care, împreună cu Tatăl, îl crease pe om, putea să 
aducă o jertfă de ispășire pentru om, care să fie acceptabilă înaintea 
lui Dumnezeu. Îngerii i-au spus lui Adam că, deoarece nelegiuirea lui 
adusese moartea și nenorocirea, viața și nemurirea vor fi date numai 
prin jertfa lui Isus Hristos. 

Perspectiva asupra viitorului

Lui Adam i-au fost descoperite evenimentele importante ale viito-
rului, de la alungarea lui din Eden până la potop și, mai departe, pâ-
nă la prima venire a Domnului Hristos pe pământ. De asemenea, i-a 
fost descoperit faptul că dragostea lui Hristos pentru Adam și pentru 
urmașii lui Îl va determina pe Fiul lui Dumnezeu să preia de bunăvo-
ie natura omenească și, ca urmare, prin propria umilire, îi va înălța 
pe toți aceia care vor crede în El. Un astfel de sacrificiu era suficient 
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de valoros pentru a mântui lumea întreagă, dar numai puțini își vor 
însuși mântuirea care le va fi adusă printr-o jertfă atât de minunată. 
Cei mai mulți nu vor fi de acord să se supună condițiilor care li se 
vor cere pentru a putea să aibă parte de mântuirea Sa cea mare. Ei 
vor prefera mai degrabă păcatul și călcarea Legii lui Dumnezeu decât 
să se pocăiască și să asculte, bazându-se, prin credință, pe meritele 
jertfei lui Isus. Jertfa aceasta era de o valoare infinită, așa încât putea 
să-l facă pe om mai prețios ca aurul curat.

Jertfele

Când Adam a trebuit să aducă prima jertfă pentru păcat, în confor-
mitate cu îndrumările precise ale lui Dumnezeu, lucrul acesta a fost 
pentru el ceremonia cea mai dureroasă. Mâna lui trebuia să se ridice 
și să ia viața unui animal, o viață pe care numai Dumnezeu putea să 
o dea, și să aducă o astfel de jertfă pentru păcat. Aceea a fost prima 
dată când el a fost martor la moartea unei ființe. Când privea la victi-
ma care sângera zvârcolindu-se în agonia morții, el trebuia să priveas-
că, prin credință, la Fiul lui Dumnezeu, care urma să moară ca jertfă 
pentru om. 

Pentru Adam, această jertfă ceremonială rânduită de Dumnezeu 
avea să fie o amintire continuă a vinovăției lui și, de asemenea, o 
recunoaștere plină de căință a păcatului său. Actul acesta de a lua 
viața unui animal l-a făcut pe Adam să înțeleagă mai amplu și mai 
adânc propria fărădelege, pe care nu putea să o ispășească nimic alt-
ceva decât moartea Fiului iubit al lui Dumnezeu. El s-a minunat de 
bunătatea infinită și de dragostea fără egal care urma să plătească o 
asemenea răscumpărare pentru a-l elibera de vinovăție. Când înjun-
ghia victima nevinovată, lui Adam i se părea că vărsa cu propriile mâi-
ni sângele Fiului lui Dumnezeu. El știa că, dacă ar fi rămas credincios 
față de Dumnezeu și față de Legea Sa sfântă, nu ar fi avut loc moartea 
niciunui animal și nici a vreunui om. Totuși în jertfele care arătau spre 
Jertfa cea mare și desăvârșită a Fiului iubit al lui Dumnezeu apărea o 
stea a speranței, ce lumina întunericul și viitorul îngrozitor și îl salva 
pe om de disperarea și nimicirea deplină. 
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La început, capul fiecărei familii era considerat conducătorul și 
preotul casei lui. Mai târziu, când neamul omenesc s-a înmulțit pe 
pământ, acest act solemn de închinare și aducere a jertfei pentru po-
por a fost îndeplinit de bărbați rânduiți de Dumnezeu. În mintea ce-
lor păcătoși, sângele animalelor urma să fie asociat cu sângele Fiului 
lui Dumnezeu. Moartea victimei urma să le dovedească tuturor că 
pedeapsa pentru păcat era moartea. Prin aducerea jertfei, cel păcă-
tos își recunoștea vinovăția și își manifesta credința, așteptând jertfa 
cea mare și desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu, pe care o simboliza 
jertfirea animalelor. Binecuvântările Sale și mântuirea nu puteau să 
le fie trimise oamenilor fără ispășirea făcută de Fiul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu era vigilent cu privire la onoarea Legii Sale. Călcarea acelei 
Legi a cauzat o despărțire îngrozitoare între Dumnezeu și om. Când 
era nevinovat, Adam comunica direct, liber și fericit cu Creatorul lui. 
După cădere, Dumnezeu urma să comunice cu omul prin Hristos și 
prin îngeri. 
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Capitolul 5

ELIBERAREA

D umnezeu are întotdeauna oamenii Săi, chiar şi atunci când 
aceştia sunt depăşiţi numeric de cei care I se împotrivesc lui 

Dumnezeu. De exemplu, doar opt oameni – Noe şi familia lui – au 
intrat în arca pe care Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să o construiască 
ca mod de salvare din calea potopului. Enoh a umblat cu Dumnezeu 
în vremuri în mare parte nelegiuite. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam 
să-şi părăsească ţara natală şi să meargă în Canaan. Urmaşii lui, care 
au ajuns cunoscuţi drept israeliţi, au locuit acolo până când o foame-
te i-a împins din nou în Egipt, unde ulterior au fost făcuţi sclavi. Iată 
impresionanta relatare a modului în care Dumnezeu i-a eliberat pe 
cei din captivitatea egipteană cu peste o mie de ani înainte de Hristos. 

Copiii lui Israel au stat mulți ani în robia egiptenilor. Când au ve-
nit în Egipt, fuseseră doar câteva familii, dar au ajuns să fie o ma-
re mulțime. Pentru că erau înconjurați de idolatrie, mulți dintre ei 
pierduseră cunoașterea Dumnezeului adevărat și uitaseră Legea Sa. 
Aceștia s-au alăturat egiptenilor în închinarea la soare, lună și stele, 
precum și la animale și chipuri făcute de mâini omenești.

Totuși printre ei erau și evrei care păstraseră cunoașterea 
Dumnezeului adevărat, Creatorul cerului și al pământului. Cei 
credincioși au fost întristați și, în necazul lor, au strigat către Domnul, 
cerându-I să-i elibereze de jugul egiptean, să-i scoată din Egipt și să-i 

Cartea anului 2017.indd   27 25/05/2017   14:29:58



28

ISTORIA SPERANȚEI

ducă într-un loc unde să scape de idolatrie și de influențele degrada-
toare din jurul lor.

Deși mulți israeliți ajunseseră să fie corupți de idolatrie, totuși cei 
credincioși au rămas neclintiți. Ei nu și-au ascuns credința, ci au recu-
noscut în mod deschis în fața egiptenilor faptul că Îi slujeau singurului 
Dumnezeu adevărat și viu. Ei au repetat dovezile existenței și ale pu-
terii lui Dumnezeu de la creație și până în timpul lor. Egiptenii avusese-
ră ocazia de a se familiariza cu credința evreilor și cu Dumnezeul lor. Ei 
încercaseră să-i îndepărteze pe închinătorii credincioși de Dumnezeul 
cel adevărat și fuseseră deranjați de faptul că nu reușiseră să facă lu-
crul acesta nici prin amenințări, nici prin promisiunea unor răsplătiri, 
nici prin felul nemilos în care îi trataseră. 

Ultimii doi faraoni care ocupaseră tronul Egiptului fuseseră tirani 
și îi amenințaseră fără milă pe evrei. Bătrânii lui Israel se străduise-
ră să încurajeze credința tot mai slabă a israeliților, amintindu-le de 
făgăduința făcută lui Avraam și de cuvintele profetice pe care le spu-
sese Iosif înainte de a muri, prevestind eliberarea lor din Egipt. Unii au 
vrut să asculte și să creadă. Alții au privit la propria situație nefericită 
și și-au pierdut speranța.

Faraonul a declarat cu îngâmfare că ar dori să-L vadă pe Dumnezeul 
lor eliberându-i din mâinile lui. Cuvintele acestea au nimicit speranțele 
multora dintre copiii lui Israel. Simțeau că realitatea era de fapt cea 
descrisă de împărat și de sfetnicii lui. Ei știau că erau tratați ca niște 
sclavi și că trebuie să suporte toată asuprirea pe care conducătorii 
și supraveghetorii lor voiau să o aducă asupra lor. Copiii lor de parte 
bărbătească erau căutați și uciși. Însăși viața li se părea o povară, dar 
credeau în Dumnezeul cerurilor și I se închinau.

Apoi, au comparat situația lor cu aceea a egiptenilor. Ei nu credeau 
deloc în Dumnezeul cel viu, care avea puterea de a salva sau de a nimi-
ci. Unii dintre ei se închinau la idoli, chipuri de lemn și de piatră, în timp 
ce alții aleseseră să se închine la soare, lună și stele, și totuși prosperau 
și erau bogați. Unii dintre evrei credeau că, dacă Dumnezeu era mai 
presus de toți zeii, nu îi va lăsa să fie niște sclavi ai unui popor idolatru. 

Sosise timpul când Dumnezeu avea să răspundă la rugăciunile po-
porului Său asuprit și să-l scoată din Egipt prin manifestări atât de 
mărețe ale puterii Sale, încât egiptenii să fie constrânși să recunoască 
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faptul că Dumnezeul evreilor, pe care Îl disprețuiseră, era mai presus 
de toți zeii. Dumnezeu avea să slăvească propriul Nume, pentru ca 
popoarele celelalte să audă despre puterea Lui și să tremure în fața 
faptelor Sale mărețe și pentru ca poporul Său, asistând la lucrările 
Sale minunate, să se întoarcă întru totul de la idolatrie pentru a-I adu-
ce o închinare autentică.

Prin eliberarea lui Israel din Egipt, Dumnezeu Și-a arătat într-un 
mod vizibil înaintea tuturor egiptenilor mila față de poporul Său. 
Dumnezeu a considerat că este potrivit să aducă la îndeplinire 
judecățile Sale asupra faraonului, așa încât, dacă nu va putea fi con-
vins pe altă cale, să afle din propria experiență nefericită că puterea 
Sa era mai presus de puterea tuturor celorlalți zei. Pentru ca Numele 
Său să fie recunoscut pe întregul pământ, El urma să prezinte înaintea 
tuturor popoarelor o dovadă exemplară și convingătoare cu privire la 
puterea și dreptatea Sa divină. Planul lui Dumnezeu a fost ca mani-
festările acestea ale puterii să întărească credința celor ce alcătuiau 
poporul Său, iar urmașii lor să I se închine cu statornicie doar Lui, 
Dumnezeul care făcuse minuni atât de pline de milă pentru ei. 

După ce faraonul îi ceruse poporului să confecționeze cărămizi fă-
ră să le dea paie, Moise i-a declarat că Dumnezeul pe care el pretin-
dea că nu-L cunoaște avea să îl oblige să se supună cerințelor Sale și 
să recunoască autoritatea Sa în calitate de Conducător suprem.

Plăgile

Minunile în care toiagul a fost prefăcut într-un șarpe și apa râului, 
în sânge nu au mișcat inima împietrită a faraonului, ci doar au sporit 
ura lui față de israeliți. Lucrarea vrăjitorilor l-a determinat să creadă 
că minunile acestea fuseseră făcute prin magie, dar a avut din plin 
dovada că lucrurile nu erau așa, când plaga broaștelor a fost înlătu-
rată. Dumnezeu ar fi putut să le facă să dispară și să se întoarcă în 
țărână într-o clipă, dar nu a făcut așa, ca nu cumva, după ce aveau 
să fie îndepărtate, împăratul și egiptenii să spună că acestea fuseseră 
rezultatul magiei, asemenea lucrării făcute de magicieni. Broaștele au 
murit, și egiptenii le-au strâns grămezi, care au putut fi văzute de toți 
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și care au poluat aerul. În minunea aceasta, împăratul și toți cei din 
Egipt au primit dovezi pe care logica și filosofia lor deșartă nu le-au 
putut înlătura și care arătau că lucrarea aceasta nu era rezultatul ma-
giei, ci o judecată venită de la Dumnezeul cerurilor. 

Vrăjitorii nu au fost în stare să facă să apară păduchii. Domnul nu 
le-a îngăduit nici măcar să li se pară, nici lor, nici egiptenilor, că ei pu-
teau să aducă plaga păduchilor. El voia să înlăture orice scuză pentru 
necredința faraonului. El i-a constrâns chiar și pe vrăjitori să spună: 
„Aici este degetul lui Dumnezeu!”

Apoi, a urmat plaga muștelor câinești. Muștele aduse peste Egipt 
nu erau asemenea muștelor inofensive care ne supără în unele ano-
timpuri ale anului, ci erau mari și veninoase. Mușcătura lor era foarte 
dureroasă, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Dumnezeu a 
făcut deosebire între cei din poporul Său și egipteni și nu a îngăduit 
ca muștele să apară pe teritoriile locuite de evrei. 

Domnul a trimis apoi plaga ciumei animalelor, dar, în același timp, 
a ocrotit turmele și cirezile evreilor, așa încât nu a murit niciun animal. 
Apoi a venit plaga bubelor, atât peste oameni, cât și peste animale, și 
nici vrăjitorii nu au putut să se ferească de ea. După aceea, Domnul a 
trimis asupra Egiptului plaga ploii cu piatră amestecată cu foc, cu tunete 
și fulgere. Fiecare plagă a fost anunțată înainte de a veni, ca să nu se 
spună că a avut loc din întâmplare. Domnul le-a demonstrat egiptenilor 
că întregul pământ se afla sub conducerea Dumnezeului evreilor – că 
tunetele, piatra și furtuna se supuneau vocii Sale. Faraonul cel mândru, 
care întrebase la început: „Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?”, 
s-a umilit și a zis: „Am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul 
meu suntem vinovați.” El l-a rugat pe Moise să mijlocească înaintea lui 
Dumnezeu, pentru ca tunetele și fulgerele îngrozitoare să înceteze. 

Apoi, Domnul a trimis plaga îngrozitoare a lăcustelor. Împăratul a 
ales mai degrabă să vină plăgile decât să se supună lui Dumnezeu. El 
și-a văzut întreaga împărăție suportând minunile acestor judecăți în-
grozitoare, fără să simtă vreo remușcare. Atunci, Domnul a trimis întu-
nericul asupra Egiptului. Oamenii nu numai că au fost lipsiți de lumină, 
dar atmosfera era foarte apăsătoare, așa încât respirația era grea, 
totuși evreii au avut parte de aer curat și de lumină în locuințele lor. 
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Dumnezeu a mai adus încă o plagă înspăimântătoare asupra 
Egiptului, mai aspră ca oricare plagă precedentă. Doar împăratul și 
preoții idolatri se mai împotriveau ultimei cereri adresate de Moise. 
Poporul dorea ca evreilor să li se îngăduie să părăsească Egiptul. Moise 
i-a vorbit faraonului și poporului egiptean, precum și israeliților, des-
pre natura și rezultatul ultimei plăgi – întâiul născut al fiecărei case 
avea să moară. În noaptea aceea, atât de îngrozitoare pentru egipteni 
și atât de plină de slavă pentru poporul lui Dumnezeu, a fost instituit 
ceremonialul solemn al sărbătorii Paștelui. 

 Împăratului egiptean și poporului mândru și idolatru le-a fost 
foarte dificil să se supună cerințelor Dumnezeului cerului. Împăratul 
Egiptului a cedat foarte greu. Plagă după plagă a fost adusă asupra 
Egiptului, dar el nu a cedat mai mult decât fusese obligat să cedeze 
prin pedepsele îngrozitoare ale mâniei lui Dumnezeu.

Fiecare plagă fusese din ce în ce mai aspră decât precedenta, iar 
aceasta urma să fie mai îngrozitoare decât toate celelalte. Totuși îm-
păratul cel mândru a fost nespus de furios și nu s-a umilit. Când au 
văzut pregătirile mari care aveau loc în mijlocul israeliților, în vederea 
acelei nopți înspăimântătoare, egiptenii au ridiculizat acel semn al 
sângelui de pe stâlpii ușilor caselor lor. 

Copiii lui Israel respectaseră îndrumările date de Dumnezeu și, în 
timp ce îngerul morții trecea din casă în casă printre egipteni, ei erau 
pregătiți cu toții pentru călătorie și așteptau ca împăratul cel răzvrătit 
și mai-marii lui să-i îndemne să plece. 

„La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țara 
Egiptului, de la întâiul născut al faraonului, care ședea pe scaunul lui 
de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la 
toți întâii născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți 
slujitorii lui, și toți egiptenii; și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era 
casă unde să nu fie un mort. 

În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a 
zis: «Luați-vă și oile și boii, cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă.» 
Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau: 
«Altfel, toți vom pieri.»
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Poporul și-a luat plămădeala, înainte de a se dospi. Și-au învelit 
postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii  lui Israel 
au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase 
de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea 
egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Și astfel au jefuit pe egipteni.”

Domnul i-a descoperit lui Avraam lucrul acesta cu patru sute de 
ani înainte de a se împlini: „Și Domnul a zis lui Avram: «Să știi hotărât 
că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei; acolo va fi 
robită, și o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani. Dar pe neamul 
căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu, și pe urmă va ieși de acolo cu mari 
bogății” (Geneza 15:13,14).

„O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau 
și turme însemnate de oi și boi.” Copiii lui Israel au ieșit din Egipt 
împreună cu toate proprietățile lor, care nu i-au aparținut faraonu-
lui, pentru că nu i le vânduseră niciodată. Iacov și fiii lui au venit cu 
turmele și cirezile lor în Egipt. Copiii lui Israel ajunseseră nespus de 
numeroși, iar turmele și cirezile lor se înmulțiseră mult. Dumnezeu îi 
judecase pe egipteni, trimițând peste ei plăgile și făcându-i să-i gră-
bească pe israeliți să iasă din Egipt cu tot ce aveau.

Stâlpul de foc

„Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. 
Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călău-
zească pe drum, iar noaptea, într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze 
pentru ca să meargă și ziua, și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta 
dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții.”

După ce evreii se îndepărtaseră la o distanță de câteva zile de 
Egipt, egiptenii i-au spus faraonului că aceștia fugiseră și că nu se vor 
mai întoarce niciodată să-i slujească. Atunci, le-a părut rău că le în-
găduiseră să plece din Egipt. Pentru ei era o pierdere foarte mare să 
fie lipsiți de slujirea israeliților și au regretat că fuseseră de acord să-i 
lase să plece. În ciuda tuturor suferințelor pe care le suportaseră din 
cauza judecăților lui Dumnezeu, ei erau atât de împietriți de răzvră-
tirea lor continuă, încât au hotărât să-i urmărească pe copiii lui Israel 
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și să-i aducă înapoi cu forța în Egipt. Împăratul a luat o armată foarte 
numeroasă și șase sute de care și i-a urmărit, ajungându-i din urmă 
pe când se aflau lângă mare. 

„Faraonul se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că 
egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte 
tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: «Nu 
erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci 
să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spu-
neam noi în Egipt: «Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem 
mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie?»

Moise a răspuns poporului: «Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și 
veți vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe 
egiptenii aceștia, pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. 
Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.»”

Eliberarea de la Marea Roşie

„Domnul a zis lui Moise: «Ce rost au strigătele acestea? Spune 
copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu, ridică-ți toiagul, întinde-ți 
mâna spre mare și despic-o; și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul 
mării ca pe uscat.»” Dumnezeu voia ca Moise să înțeleagă faptul că El 
va lucra pentru poporul Său – că însăși nevoia lor va fi ocazia Sa de a 
Se manifesta. După ce aveau să înainteze cât puteau de mult, Moise 
trebuia să-i îndemne să continue, pentru că el urma să folosească 
toiagul pe care i-l dăduse Dumnezeu pentru a despica apele.

„«Eu voi împietri inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și 
faraonul și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate 
slava Mea. Și vor ști egiptenii că Eu sunt Domnul când faraonul, carele 
și călăreții lui vor face să se arate slava Mea.» 

Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a 
schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor, care mergea 
înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. El s-a așezat între 
tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era în-
tunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două 
tabere nu s-au apropiat una de alta.”
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Egiptenii nu au putut să-i vadă pe evrei deoarece în fața lor se afla 
un nor foarte întunecos, dar același nor era plin de lumină pentru 
Israel. Dumnezeu Și-a manifestat puterea în felul acesta pentru a-i pu-
ne la încercare pe cei din poporul Său, ca să vadă dacă se vor încrede 
în El după ce le oferise astfel de semne ale grijii și dragostei față de 
ei și ca să-i mustre pentru necredința și murmurarea lor. „Moise și-a 
întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un 
vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat 
marea, și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin 
mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid la dreapta și la 
stânga lor.” Apele s-au dat la o parte și au stat de o parte și de alta, ca 
niște ziduri solide, în timp ce israeliții au trecut prin mijlocul mării ca 
pe pământ uscat.

În noaptea aceea, egiptenii triumfau, pentru că israeliții se aflau 
din nou sub puterea lor. Ei credeau că nu era nicio posibilitate ca 
aceștia să scape, deoarece în fața lor se întindea Marea Roșie, iar 
armatele lor numeroase erau chiar în spatele lor. Dimineață, când 
au ajuns la mare, iată că era o cale liberă, apele erau împărțite și 
stăteau ca niște ziduri de o parte și de alta, iar copiii lui Israel erau 
la jumătatea drumului prin mare, mergând pe pământ uscat. Ei au 
stat puțin pentru a hotărî care era calea cea mai bună de urmat. Erau 
dezamăgiți și furioși că, deși evreii erau aproape sub puterea lor, iar ei 
erau siguri că-i vor învinge, o cale neașteptată s-a deschis pentru ei în 
mare. Și egiptenii s-au hotărât să-i urmeze.

Așa că „i-au urmărit; și toți caii faraonului, carele și călăreții lui 
au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul, din 
stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat 
învălmășeala în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngre-
unat mersul. Egiptenii au zis atunci: «Haidem să fugim dinaintea lui 
Israel, căci Domnul Se luptă pentru el împotriva egiptenilor.»”

Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care Dumnezeu 
o pregătise pentru poporul Său, iar îngerii lui Dumnezeu le-au scos 
roțile carelor, astfel încât înaintarea egiptenilor a devenit foarte 
lentă. Au început să se îngrijoreze, amintindu-și de judecățile pe 
care Dumnezeul evreilor le adusese asupra lor în Egipt pentru a-i 
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constrânge să lase pe Israel să plece și s-au gândit că Dumnezeu ar 
putea să-i dea pe toți pe mâna israeliților. Ei au ajuns la concluzia că 
Dumnezeu lupta pentru israeliți, le-a fost îngrozitor de frică și erau 
pe punctul de a se întoarce și de a fugi, când „Domnul a zis lui Moise: 
«Întinde-ți mâna spre mare; și apele au să se întoarcă peste egipteni, 
peste carele lor și peste călăreții lor.» 

Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineață, marea și-a 
luat iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o 
la fugă; dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele 
s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea faraonului, 
care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 
Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce 
apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 

În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor; și 
Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna 
puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și 
poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul Său 
Moise.”

Când au asistat la lucrarea minunată pe care o făcuse Dumnezeu 
nimicindu-i pe egipteni, evreii s-au unit într-un cântec inspirat care 
exprima, plin de elocvență, lauda și recunoștința lor. 
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Capitolul 6

CODUL 

Cele ZeCe PorunCi

Proclamarea Legii lui Dumnezeu la Sinai

D 
upă ce le-a dat astfel de dovezi ale puterii Sale, Domnul le-a spus 
cine era El: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din 

țara Egiptului, din casa robiei.” Același Dumnezeu care Își arătase în-
alta putere în mijlocul egiptenilor rostea acum Legea Sa:

„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.”
„Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt 

sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pămân-
tul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, 
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea 
părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce 
Mă urăsc și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și 
păzesc poruncile Mele.”

„Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci 
Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.”

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase 
zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închi-
nată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, 
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici 
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străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, 
pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit, 
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.”

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească 
zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”

„Să nu ucizi.”
„Să nu preacurvești.”
„Să nu furi.”
„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”
„Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproa-

pelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici 
vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”

Prima și a doua poruncă rostite de Iehova sunt porunci împotriva 
idolatriei, pentru că, dacă era practicată, idolatria avea să-i ducă pe oa-
meni până departe în păcat și răzvrătire, iar rezultatul era aducerea de 
jertfe omenești. Dumnezeu voia să-i ferească de cea mai mică apropie-
re de asemenea urâciuni. Primele patru porunci au fost date pentru a le 
arăta oamenilor datoria față de Dumnezeu. Porunca a patra constituie 
legătura dintre marele Dumnezeu și om. Îndeosebi Sabatul fusese dat 
pentru binele omului și pentru cinstirea lui Dumnezeu. Ultimele șase 
porunci arată datoria omului față de semenii lui. 

Sabatul urma să fie un semn veșnic între Dumnezeu și poporul Său. 
Modalitatea în care urma să fie un semn este următoarea – toți aceia 
care vor respecta Sabatul vor arăta prin acest fapt că sunt închinători 
ai Dumnezeului celui viu, Creatorul cerurilor și al pământului. Sabatul 
avea să fie un semn între Dumnezeu și poporul Său atâta vreme cât 
Dumnezeu urma să aibă pe pământ un popor care să-I slujească. 

„Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările 
muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stă-
tea în depărtare. Ei au zis lui Moise: «Vorbește-ne tu însuți și te vom 
asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.» 

Moise a zis poporului: «Nu vă spăimântați; căci Dumnezeu a venit 
tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochi-
lor voștri, pentru ca să nu păcătuiți.» Poporul stătea în depărtare, iar 
Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. 
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Domnul a zis lui Moise: «Așa să vorbești copiilor lui Israel: ’Ați văzut 
că v-am vorbit din ceruri.’»” Prezența maiestuoasă a lui Dumnezeu 
la Sinai și cutremurul provocat de prezența Sa, tunetele și fulgere-
le îngrozitoare care au însoțit această apariție a lui Dumnezeu le-au 
inspirat oamenilor o asemenea teamă și un asemenea respect față 
de maiestatea Sa sfântă, încât s-au dat instinctiv înapoi din prezența 
uimitoare a lui Dumnezeu, ca nu cumva să nu fie în stare să suporte 
slava Sa înspăimântătoare.

Pericolul închinării la idoli

Dumnezeu a vrut încă o dată să-i păzească pe copiii lui Israel de 
idolatrie. El le-a spus: „Să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de 
aur.” Ei erau în pericolul de a imita exemplul egiptenilor și de a-și face 
chipuri cioplite care să-L reprezinte pe Dumnezeu. 

Dumnezeu voia ca poporul Său să înțeleagă faptul că numai El tre-
buia să fie obiectul închinării, iar când urmau să biruiască popoarele 
idolatre din jurul lor, israeliții trebuiau să le nimicească întru totul, ca 
să nu păstreze niciunul dintre idolii la care se închinau acele popoa-
re. Multe dintre statuile acestor zeități păgâne erau foarte scumpe și 
aveau o lucrătură frumoasă, care ar fi putut să-i ispitească pe aceia care 
fuseseră martori la închinarea idolatră ce era atât de obișnuită în Egipt, 
până acolo încât să privească aceste obiecte neînsuflețite cu un anumit 
grad de respect. Domnul voia ca poporul Său să știe că El îi folosea pe 
israeliți ca să pedepsească aceste popoare și să nimicească dumnezeii 
lor tocmai pentru că idolatria le dusese la cele mai mari nelegiuiri. 

După ce Dumnezeu i-a spus lui Moise care vor fi judecățile Sale și, 
de asemenea, care sunt făgăduințele Sale și după ce le-a scris pen-
tru popor, Domnul i-a zis: „«Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și 
Abihu și șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de depar-
te, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de 
Domnul; ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.» 

Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toa-
te legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: «Vom face tot ce a zis 
Domnul»” (Exodul 24:1-3).
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Moise nu scrisese cele Zece Porunci, dar scrisese judecățile pe ca-
re Dumnezeu voia ca poporul să le respecte și făgăduințele care se 
vor împlini cu condiția ca poporul să asculte de El. Moise a citit toate 
acestea înaintea poporului, iar poporul s-a angajat prin legământ că va 
asculta toate cuvintele pe care le spusese Domnul. Apoi, Moise a scris 
într-o carte legământul solemn și a adus jertfă înaintea lui Dumnezeu 
pentru popor. „A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporu-
lui. Ei au zis: «Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul.» Moise a 
luat sângele și a stropit poporul, zicând: «Iată sângele legământului 
pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.»” 
Poporul a repetat legământul solemn pe care l-a făcut Domnului, de-
clarând că va face tot ce a spus El și va fi ascultător (Exodul 24:7-8).

Legea veşnică a lui Dumnezeu
Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca omul să fi fost creat. Îngerii 

au fost guvernați de Legea aceasta. Satana a căzut pentru că a căl-
cat principiile guvernării lui Dumnezeu. După ce Adam și Eva au fost 
creați, Dumnezeu le-a făcut cunoscută Legea Sa. Ea nu a fost scrisă 
atunci, dar Iehova a fost Cel care le-a prezentat-o. 

Sabatul poruncii a patra a fost instituit în Eden. După ce a făcut 
lumea și după ce l-a creat pe om, Dumnezeu a făcut Sabatul pentru 
om. Nimic din Legea lui Dumnezeu nu s-a înlăturat după căderea lui 
Adam. Principiile celor Zece Porunci au existat înainte de cădere și 
au avut un caracter potrivit pentru niște făpturi sfinte. După cădere, 
principiile acelor porunci nu au fost schimbate, ci au fost adăugate 
porunci noi, care să corespundă stării căzute a omului.

A fost stabilit un sistem care cerea jertfirea animalelor pentru a 
păstra în atenția omului căzut tocmai adevărul pe care Eva, mânată 
de șarpe, nu l-a crezut: pedeapsa neascultării este moartea. Călcarea 
Legii lui Dumnezeu a făcut necesar ca Domnul Hristos să moară ca 
jertfă și, în felul acesta, să-i deschidă omului o cale de a scăpa de 
pedeapsă, menținând, în același timp, cinstea Legii lui Dumnezeu. 
Sistemul de jertfe avea scopul de a-l învăța pe om să fie umil, având 
în vedere starea lui căzută, și de a-l face să se pocăiască și să se în-
creadă numai în Dumnezeu pentru a primi, prin Răscumpărătorul cel 
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făgăduit, iertarea pentru călcările din trecut ale Legii Sale. Dacă Legea 
lui Dumnezeu nu ar fi fost călcată, moartea nu ar fi avut loc niciodată 
și nu ar fi fost nevoie de porunci suplimentare care să se potrivească 
stării căzute a omului.

Adam i-a învățat pe urmașii săi Legea lui Dumnezeu, care le-a fost 
transmisă mai departe celor credincioși din generație în generație. 
Călcarea continuă a Legii lui Dumnezeu a făcut necesar potopul. Legea 
a fost păstrată de Noe și de cei din familia lui, care au fost salvați în 
corabie prin minunea lui Dumnezeu, datorită faptului că au făcut ce 
este bine. Noe i-a învățat pe urmașii lui cele Zece Porunci. Încă de la 
Adam, Domnul a păstrat pentru Sine un popor alcătuit din oameni 
care aveau Legea Sa în inimă. El a spus despre Avraam astfel: „Avraam 
a ascultat de porunca Mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile 
Mele, orânduirile Mele și legile Mele” (Geneza 26:5).

Domnul i s-a arătat lui Avraam și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel 
atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un legă-
mânt între Mine și tine și te voi înmulți nespus de mult” (Geneza 17:1,2). 
„Voi pune legământul Meu între Mine și tine și sămânța ta după tine 
din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu 
voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine” (Geneza 17:7).

Apoi, le-a cerut lui Avraam și urmașilor lui circumcizia, care era o 
tăiere împrejur, în carne, ca o dovadă că Dumnezeu îi separase de 
toate celelalte popoare ca fiind comoara Sa prețioasă. Prin semnul 
acesta, ei s-au angajat solemn să nu intre în relații de căsătorie cu 
persoane din alte popoare, deoarece, dacă aveau să facă așa, urmau 
să-și piardă respectul față de Dumnezeu și față de Legea Sa sfântă și 
să ajungă asemenea popoarelor idolatre din jurul lor. 

Prin actul circumciziei, ei și-au dat acordul solemn de a-și împlini 
partea care le revenea din condițiile legământului făcut cu Avraam, 
de a sta separați de toate popoarele și de a fi desăvârșiți. Dacă ar fi 
rămas separați de celelalte popoare, urmașii lui Avraam nu ar fi fost 
atrași în idolatrie. Prin această separare urma să fie înlăturată ispita 
cea mare de a se implica în practicile păcătoase ale celorlalte popoa-
re și de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Pentru că s-au ames-
tecat cu popoarele din jurul lor, ei și-au pierdut într-o mare măsură 
caracterul deosebit și sfânt. Dumnezeu a adus foametea în țara lor, 
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ca să-i pedepsească, iar faptul acesta i-a constrâns să meargă în Egipt 
pentru a-și salva viața. Totuși, datorită legământului Său cu Avraam, 
Dumnezeu nu i-a părăsit în Egipt. El a îngăduit să fie asupriți de egip-
teni ca să se întoarcă la El în necazul lor, să aleagă neprihănirea Sa și 
guvernarea Sa plină de milă și să respecte cerințele Sale. 

Când au mers în Egipt erau doar câteva familii. Acestea s-au mărit 
și au ajuns o mare mulțime. Unii au fost atenți pentru a-i învăța Legea 
lui Dumnezeu pe copiii lor, dar mulți dintre israeliți fuseseră martori 
la atât de multă idolatrie, încât au ajuns să aibă idei confuze cu pri-
vire la Legea lui Dumnezeu. Aceia care s-au temut de Dumnezeu au 
strigat către El cu sufletul cuprins de suferință, rugându-L să sfărâme 
jugul robiei lor cumplite și să-i scoată din țara robiei pentru a fi li-
beri să-I slujească. Dumnezeu a auzit strigătele lor și l-a chemat pe 
Moise ca slujitor al Său pentru a aduce la îndeplinire eliberarea po-
porului său. După ce au plecat din Egipt și după ce apele Mării Roșii 
au fost despărțite, Domnul i-a pus la încercare prin semne, ispite și 
minuni pentru a vedea dacă se vor încrede în Acela care îi alesese să 
fie un popor deosebit de celelalte popoare. Din cauza greutăților de 
pe drum, ei au murmurat împotriva lui Dumnezeu și au dorit să se 
întoarcă în Egipt.

Scrise pe table de piatră

Pentru a-i lăsa fără nicio scuză, Domnul Însuși a binevoit să co-
boare pe Sinai, îmbrăcat în slavă și înconjurat de îngerii Săi, și le-a 
făcut cunoscută Legea Sa, cele Zece Porunci, în modalitatea cea mai 
grandioasă și impresionantă. El nu i-a încredințat nimănui sarcina de 
a-i învăța, nici chiar îngerilor Săi, ci a rostit Legea Sa cu o voce care a 
fost auzită de întregul popor. Chiar și atunci, El nu a avut încredere în 
memoria scurtă a unui popor care era înclinat să uite cerințele Sale, 
ci le-a scris cu degetul Său sfânt pe niște table de piatră. El a dorit să 
îndepărteze orice posibilitate ca ei să amestece poruncile Sale sfinte 
cu vreo tradiție sau să confunde cerințele Sale cu practicile omenești. 

Apoi, El S-a apropiat chiar mai mult de poporul Său, care era atât de 
înclinat să se lase dus în rătăcire, și nu a vrut să-i lase doar cu cele Zece 
Porunci. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să scrie, exact așa cum îl va 
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îndemna El, judecățile și legile, oferindu-i îndrumări precise cu privire 
la lucrurile pe care le cerea să fie îndeplinite și, astfel, a ocrotit cele 
Zece Porunci pe care le scrisese pe tablele de piatră. Aceste îndrumări 
și cerințe precise au fost date pentru a atrage la ascultarea de Legea 
morală, pe care omul supus greșelii era atât de înclinat să o calce. 

Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, așa cum i-a fost dată lui 
Adam după cădere, așa cum a fost păstrată în corabie de Noe și așa 
cum a fost respectată de Avraam, nu ar fi fost nevoie de rânduiala 
circumciziei. De asemenea, dacă ar fi respectat legământul al cărui 
semn era circumcizia, urmașii lui Avraam nu ar fi ajuns niciodată în 
idolatrie, nu s-ar fi îngăduit ca ei să meargă în Egipt și nu ar fi fost 
necesar ca Dumnezeu să proclame Legea Sa de pe Sinai, scriind-o 
pe tablele de piatră și protejând-o prin îndrumările precise date în 
judecățile și regulamentele scrise de Moise.

Judecăţile şi orânduirile

Moise a scris aceste judecăți și orânduiri care i-au fost dictate de 
Dumnezeu când se afla cu El pe munte. Dacă poporul lui Dumnezeu 
ar fi respectat principiile celor Zece Porunci, nu ar mai fi fost necesare 
îndrumările precise care i-au fost date lui Moise și pe care acesta le-a 
scris într-o carte, arătându-le datoria pe care o au față de Dumnezeu 
și unul față de altul. Îndrumările precise pe care Domnul i le-a dat 
lui Moise cu privire la datoria pe care o aveau cei din poporul Său 
unii față de alții și față de străini sunt principiile celor Zece Porunci 
simplificate și prezentate într-o modalitate concretă, ca să nu fie puși 
în situația de a greși.

Domnul l-a învățat pe Moise cu minuțiozitate care erau jertfele 
ceremoniale ce urmau să înceteze la moartea lui Hristos. Sistemul de 
jertfe era o umbră a jertfirii lui Hristos ca Miel fără cusur.

Prima dată când Domnul a instituit sistemul de jertfe a fost după 
căderea lui Adam, iar Adam i-a învățat pe urmașii lui. Sistemul acesta 
a fost denaturat înainte de potop și, de asemenea, a fost denaturat 
de aceia care s-au despărțit de urmașii credincioși ai lui Dumnezeu și 
s-au angajat în construirea turnului Babel. În loc de a-I aduce jertfe 
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Dumnezeului cerurilor, au adus jertfe zeilor făcuți de ei înșiși. Ei nu au 
adus jertfe pentru că au crezut în Răscumpărătorul care urma să vină, 
ci pentru că se gândeau că trebuie să-i împace pe zeii lor, aducând ca 
jertfă pe altarele lor întinate o mare mulțime de animale. Superstiția 
lor i-a condus la exagerări mari. Ei i-au învățat pe oameni că zeii lor 
vor fi cu atât mai mulțumiți și că poporul lor va fi cu atât mai prosper 
și mai bogat, cu cât jertfa lor va fi mai valoroasă. Ca urmare, ade-
sea, acestor idoli neînsuflețiți le erau aduse ca jertfă ființe omenești. 
Popoarele acelea aveau legi și regulamente care le conduceau și care 
erau extrem de nemiloase. Legile lor erau făcute de oameni a căror 
inimă nu era sensibilizată de har și, în timp ce erau dispuși să treacă 
peste nelegiuirile cele mai josnice, aceia care dețineau autoritatea 
aplicau pedepsele cele mai nemiloase pentru niște greșeli mici. 

Moise a avut în vedere lucrul acesta când i-a spus poporului 
Israel: „Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, 
Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpâ-
nire. Să le păziți și să le împliniți; căci aceasta va fi înțelepciunea și 
priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de 
toate aceste legi și vor zice: «Acest neam mare este un popor cu totul 
înțelept și priceput. Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare 
încât să fi avut pe dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe 
Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Și care este 
neamul acela atât de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drep-
te, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?»” 
(Deuteronomul 4:5-8) 

SanCtuarul de Pe Pământ

Tabernaculul a fost făcut în conformitate cu porunca lui Dumnezeu. 
Domnul a chemat oameni și i-a înzestrat cu aptitudini mai mari de-
cât cele obișnuite pentru a realiza lucrarea cea mai ingenioasă. Nici 
Moise, nici acești lucrători nu au fost lăsați să alcătuiască proiectul și 
planul de execuție al clădirii. Dumnezeu Însuși a conceput planul și i 
l-a dat lui Moise, cu îndrumări precise cu privire la dimensiune, la for-
mă și la materialele care trebuiau să fie folosite și a specificat fiecare 
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piesă de mobilier care trebuia să se afle în interior. El i-a prezentat lui 
Moise un model în miniatură al sanctuarului ceresc și i-a poruncit să 
facă toate lucrurile în conformitate cu modelul care i-a fost arătat pe 
munte. Moise a scris toate îndrumările într-o carte și le-a citit celor 
mai influente persoane. 

Apoi, Domnul i-a cerut poporului să aducă daruri de bunăvoie 
pentru a-I construi un sanctuar, pentru ca El să poată locui în mijlocul 
lor. „Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți 
cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos 
Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și 
pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei 
cu tragere de inimă, și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, 
salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur pe 
care-l închinase Domnului.”

Erau necesare pregătiri mari și costisitoare. Trebuiau să fie adu-
nate materiale prețioase și scumpe. Totuși Domnul a acceptat numai 
daruri de bunăvoie. Mai presus de orice, pregătirea unui loc pentru 
Dumnezeu cerea devotament față de lucrare și un sacrificiu din toată 
inima. În timp ce lucrarea de construire a sanctuarului era în plină 
desfășurare, oamenii își aduceau darurile la Moise, iar el le prezenta 
lucrătorilor. Acei oameni foarte înțelepți care îndeplineau lucrarea au 
examinat darurile și au stabilit că oamenii aduseseră destul și chiar 
mai mult decât era necesar. Atunci, Moise a pus să strige în tabără, 
spunând că „nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri 
pentru sfântul locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri.”

Consemnate pentru generaţiile de mai târziu
Murmurările repetate ale israeliților și pedepsele mâniei lui 

Dumnezeu care au venit din cauza nelegiuirilor lor sunt raportate în 
istoria sfântă pentru binele oamenilor lui Dumnezeu care aveau să 
trăiască după aceea pe pământ, dar îndeosebi pentru a le adresa o 
avertizare acelora care vor trăi aproape de încheierea timpului. Tot 
astfel, faptele lor de devotament, energia și generozitatea cu care au 
adus la Moise darurile lor de bunăvoie sunt raportate pentru bine-
le poporului lui Dumnezeu. Exemplul pe care l-au dat pregătind cu 
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atâta voioșie materialele pentru tabernacul este pentru toți aceia ca-
re simt că închinarea adusă lui Dumnezeu este o plăcere adevărată. 
Aceia care prețuiesc binecuvântarea prezenței sfinte a lui Dumnezeu, 
când pregătesc un locaș pentru ca Domnul să Se poată întâlni cu ei, 
trebuie să manifeste un interes și un zel mai mare față de lucrarea 
sfântă, arătând că prețuiesc binecuvântările cerești mai mult decât 
satisfacțiile lor pământești. Ei trebuie să-și dea seama că pregătesc o 
casă pentru Dumnezeu. 

Este destul de important ca o clădire pregătită special pentru ca 
Dumnezeu să Se întâlnească acolo cu poporul Său să fie amenajată 
cu grijă – să fie confortabilă, curată și potrivită, deoarece urmează  
a-I fi consacrată și înfățișată lui Dumnezeu, iar El trebuie să fie ru-
gat să locuiască în casa aceea și să o sfințească prin prezența Sa. Să I 
se ofere de bunăvoie Domnului suficient de mult și cu generozitate, 
pentru ca lucrarea să fie realizată, iar apoi lucrătorii să poată spune: 
„Nu mai aduceți daruri.”

În conformitate cu modelul
După ce a fost încheiată construcția tabernaculului, Moise a cer-

cetat întreaga lucrare, a comparat-o cu modelul și cu îndrumările pe 
care le primise de la Dumnezeu și a văzut că fiecare parte a acesteia 
era corespunzătoare. Apoi a binecuvântat poporul. 

Dumnezeu i-a dat lui Moise un model al chivotului și îndrumări 
precise pentru modalitatea în care trebuia să fie făcut. Chivotul a fost 
făcut pentru a fi depozitate în el tablele de piatră pe care Dumnezeu 
scrisese cu degetul Său cele Zece Porunci. Avea forma unui cufăr și era 
acoperit cu aur curat, atât în interior, cât și în exterior. Era ornamen-
tat cu o coroană de aur de jur împrejurul părții superioare. Capacul 
acestui cufăr sfânt era făcut din aur și se numea tronul harului. Pe 
marginile laterale ale tronului harului se afla câte un heruvim făcut 
din aur. Fețele heruvimilor erau întoarse una spre cealaltă și priveau 
cu respect în jos, spre tronul harului. Acești doi heruvimi reprezentau 
îngerii din cer, care priveau cu interes și respect Legea lui Dumnezeu 
aflată în chivotul din sanctuarul ceresc. Heruvimii aveau aripi. O aripă 
era întinsă, în timp ce aripa cealaltă îi acoperea trupul. Chivotul din 
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sanctuarul pământesc a fost făcut după modelul adevăratului chivot 
din cer. Acolo, îngerii stau de o parte și de alta a chivotului, fiecare 
având o aripă întinsă deasupra tronului harului, în timp ce aripile ce-
lelalte le acoperă trupurile, ca un semn al respectului și al umilinței. 

Lui Moise i s-a cerut să pună tablele de piatră în chivotul pămân-
tesc. Acestea erau numite tablele mărturiei, iar chivotul era numit 
chivotul mărturiei, pentru că el conținea mărturia lui Dumnezeu afla-
tă în cele Zece Porunci. 

Cele două încăperi

Tabernaculul era alcătuit din două încăperi despărțite printr-o per-
dea. Toate piesele de mobilier din tabernacul erau făcute din aur sau 
poleite cu aur. Perdelele tabernaculului aveau culori diverse, dispuse 
cât se poate de frumos, iar pe aceste perdele erau țesute cu fire de 
aur și argint chipuri de heruvimi, reprezentând oștirea îngerească im-
plicată în lucrarea sanctuarului ceresc și îngerii care slujesc pentru 
oamenii de pe pământ.

În cea de a doua încăpere era pus chivotul mărturiei, iar în fața 
lui se afla o perdea frumoasă și bogată. Perdeaua aceasta nu atingea 
tavanul clădirii. Slava lui Dumnezeu, care se afla deasupra tronului ha-
rului, putea să fie văzută din ambele încăperi, dar din prima încăpere 
era văzută într-o măsură mult mai mică. 

Chiar în fața chivotului, dar despărțit de perdea, era altarul de aur 
al tămâierii. Focul de pe altar a fost aprins de Domnul și era păstrat 
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cu sfințenie, fiind întreținut de tămâia sfântă care umplea sanctuarul 
zi și noapte cu norul ei de fum înmiresmat. Parfumul ei se răspândea 
la o distanță de câțiva kilometri în jurul tabernaculului. Când aducea 
tămâia înaintea Domnului, preotul privea spre tronul harului. Deși nu 
putea să-l vadă, el știa că se află acolo, iar în timp ce fumul de tămâie 
se înălța ca un nor, slava lui Dumnezeu cobora peste tronul harului și 
umplea Locul Preasfânt, fiind vizibilă și în Locul Sfânt. Adesea, slava 
umplea ambele încăperi într-o asemenea măsură, încât preotul nu 
mai era în stare să oficieze slujba și era nevoit să stea la intrare. 

Preotul din Locul Sfânt, care își trimitea rugăciunea prin credință 
spre tronul harului, pe care nu putea să-l vadă, îi reprezintă pe cei din 
poporul lui Dumnezeu care își trimit rugăciunile spre Hristos, aflat 
înaintea tronului harului din sanctuarul ceresc. Ei nu pot să-L vadă 
pe Mijlocitorul lor cu ochii naturali, dar, cu ochii credinței, ei Îl văd pe 
Domnul Hristos stând înaintea tronului harului și își îndreaptă spre 
El rugăciunile lor, cerând cu încredere binecuvântările mijlocirii Sale. 

Aceste încăperi sfinte nu aveau ferestre care să permită pătrunderea 
luminii. Sfeșnicul era făcut din aurul cel mai curat și era păstrat aprins 
zi și noapte, luminând ambele încăperi. Lumina sfeșnicului se reflecta 
pe scândurile poleite cu aur, care se aflau pe părțile laterale ale clădirii, 
pe mobilierul sfânt și pe perdelele frumos colorate și decorate cu he-
ruvimii țesuți cu fire de aur și argint, a căror imagine era de o slavă ce 
întrece orice descriere. Niciun limbaj nu poate să descrie frumusețea 
și slava sfântă a acestor încăperi. Aurul din sanctuar reflecta culorile 
perdelelor, care păreau a fi asemenea culorilor curcubeului. 

Marele-preot putea să intre în Locul Preasfânt numai o dată pe an, 
după pregătirea cea mai atentă și mai solemnă. Niciun ochi muritor, 
cu excepția marelui-preot, nu putea să privească splendoarea sfântă 
a acelei încăperi, pentru că era locul deosebit de ședere al slavei vi-
zibile a lui Dumnezeu. Marele-preot intra acolo întotdeauna tremu-
rând, în timp ce poporul aștepta cu o tăcere solemnă întoarcerea lui. 
Dorințele lor cele mai arzătoare erau ca Dumnezeu să le ofere binecu-
vântarea Sa. În fața tronului harului, Dumnezeu conversa cu marele-
preot. Și dacă acesta rămânea în Locul Preasfânt un timp neobișnuit 
de îndelungat, adesea, poporul era îngrozit, temându-se ca nu cumva 
slava lui Dumnezeu să-l fi ucis din cauza păcatelor lor sau din cauza 
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vreunui păcat al preotului. Totuși, când se auzea sunetul clopoțeilor 
de pe haina lui, poporul se simțea eliberat de teamă. Apoi, preotul 
venea în față și binecuvânta poporul. 

După ce lucrarea de construire a tabernaculului a fost încheiată, 
un nor „a acoperit cortul întâlnirii, și slava Domnului a umplut cor-
tul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea 
deasupra lui, și slava Domnului umplea cortul. Norul Domnului era 
deasupra cortului ziua, iar noaptea, era un foc, înaintea întregii case a 
lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.”

Tabernaculul a fost construit în așa fel încât să poată fi demontat și 
purtat în toate călătoriile lor.

Norul călăuzitor

Domnul i-a călăuzit pe israeliți în toate călătoriile lor prin pustie. 
Când era bine pentru popor și spre slava lui Dumnezeu ca ei să își 
așeze corturile într-un loc și să rămână acolo, Dumnezeu le desco-
perea voia Sa prin faptul că stâlpul de nor cobora deasupra taber-
naculului. Acesta rămânea acolo până când Dumnezeu voia ca ei 
să pornească din nou în călătorie. Atunci, norul de slavă se ridica în 
înălțime deasupra tabernaculului, iar ei plecau din nou în călătorie. 

În toate călătoriile lor, israeliții au respectat o ordine deplină. 
Fiecare seminție purta un steag cu semnul casei tatălui ei și fiecare 
seminție primise porunca să își așeze corturile în jurul steagului ei. 
Când călătoreau, diferitele seminții se așezau în ordine, urmându-și 
propriul steag. După călătorie, când se opreau pentru odihnă, taber-
naculul era ridicat, iar apoi semințiile își așezau corturile în ordine, 
exact în poziția pe care o poruncise Dumnezeu, la o anumită distanță 
în jurul tabernaculului. 

Când poporul era în călătorie, chivotul legământului era purtat 
înaintea lui. „Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când 
porneau din tabără. Când pornea chivotul, Moise zicea: «Scoală-Te, 
Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea Feței 
Tale cei ce Te urăsc!» Iar când îl așezau, zicea: «Întoarce-Te, Doamne, 
la zecile de mii ale miilor lui Israel!»”
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V 
enise vremea ca Domnul Isus să ia asupra Sa natura omului, să Se 
umilească și să îndure ispitele lui Satana. 

Nașterea Sa a fost lipsită de grandoare lumească. El S-a născut 
într-un staul, iar leagănul Lui a fost o iesle, totuși nașterea Sa a fost 
onorată mai presus de nașterea oricăruia dintre fiii oamenilor. Îngerii 
i-au înștiințat pe păstori cu privire la venirea lui Isus, iar slava și lumi-
na lui Dumnezeu au însoțit mărturia lor. Oștirile cerești au cântat cu 
harpele și L-au slăvit pe Dumnezeu. Îngerii au vestit triumfători veni-
rea Fiului lui Dumnezeu într-o lume căzută pentru a îndeplini lucrarea 
de răscumpărare și pentru a-i aduce omului, prin moartea Sa, pacea, 
fericirea și viața veșnică. Dumnezeu a onorat venirea Fiului Său, iar 
îngerii I S-au închinat.

Botezul lui Isus

După aproximativ treizeci de ani, îngerii lui Dumnezeu au fost 
prezenți la evenimentul botezului Domnului Isus. Duhul Sfânt a cobo-
rât sub forma unui porumbel și a făcut să strălucească lumina peste 
El, iar în timp ce oamenii priveau cu ochii ațintiți asupra Lui, cuprinși 
de uimire, vocea Tatălui s-a auzit din cer, spunând: „Tu ești Fiul Meu 
preaiubit, în Tine Îmi găsesc plăcerea Mea” (Marcu 1:11).
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Ioan nu a fost sigur că Cel care venise la Iordan ca să fie botezat de 
el era Mântuitorul. Totuși Dumnezeu îi făgăduise că îi va da un semn 
prin care Îl va recunoaște pe Mielul lui Dumnezeu. Semnul i-a fost dat 
când porumbelul ceresc a venit asupra lui Isus și slava lui Dumnezeu 
a strălucit de jur împrejurul Său. Ioan și-a întins mâna, arătând spre 
Domnul Isus, și a strigat cu voce tare: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).

Lucrarea lui Ioan

Ioan i-a înștiințat pe ucenicii lui că Domnul Isus era Mesia cel făgă-
duit, Mântuitorul lumii. Pentru că lucrarea lui se încheia, el i-a învățat 
pe ucenicii săi să-L urmeze pe Domnul Isus ca pe un mare învățător. 

Viața lui Ioan a fost plină de tristețe și renunțare la sine. El a vestit 
prima venire a lui Hristos, dar nu i s-a îngăduit să fie martor la minu-
nile Sale și să se bucure de puterea manifestată de El. Când Domnul 
Isus Și-a început lucrarea de învățător, Ioan a știut că el trebuie să 
moară. Vocea lui s-a auzit rareori, cu excepția timpului când vorbea în 
pustie. Viața lui a fost singuratică. El nu a rămas în familia tatălui său 
pentru a se bucura de compania celor dragi, ci a părăsit-o pentru a-și 
împlini misiunea. Mulțimile ieșeau din orașele și satele aglomerate și 
se adunau în pustie pentru a auzi cuvintele acestui profet minunat. 
Ioan a înfipt securea la rădăcina pomului. El a mustrat păcatul fără 
să se teamă de consecințe și a pregătit calea Mielului lui Dumnezeu. 

Irod a fost impresionat când a auzit mărturiile puternice și directe 
ale lui Ioan și, cu un interes adânc, a întrebat ce trebuie să facă pentru 
a ajunge să fie ucenicul lui. Ioan cunoștea bine faptul că Irod era pe 
punctul de a se căsători cu soția fratelui său în timp ce soțul ei era 
încă în viață și i-a spus cu credincioșie că faptul acesta nu era permis 
de lege. Irod nu era dispus să facă niciun sacrificiu. El s-a căsătorit 
cu soția fratelui său și, din cauza influenței ei, l-a prins pe Ioan și l-a 
trimis în închisoare, intenționând totuși să-l elibereze. Pe când era în 
închisoare, Ioan a auzit de la ucenicii lui despre lucrările minunate ale 
Domnului Isus. El nu a putut să asculte personal cuvintele Sale pline 
de har, dar ucenicii lui l-au înștiințat cu privire la ele și l-au mângâiat 
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vorbindu-i despre lucrurile pe care le auziseră. După puțin timp, Ioan 
a fost decapitat din cauza influenței soției lui Irod. Ucenicii cei mai 
umili, care L-au urmat pe Domnul Isus, au fost martori ai minunilor 
Sale și au auzit cuvintele mângâietoare rostite de El, au fost mai mari 
ca Ioan Botezătorul (vezi Matei 11:11), adică au fost mai onorați și au 
avut o viață mai binecuvântată.

Ioan a venit în spiritul și puterea lui Ilie pentru a vesti prima venire 
a lui Isus (Luca 1:17). Ioan îi reprezenta pe aceia care vor merge în 
spiritul și puterea lui Ilie pentru a vesti ziua mâniei lui Dumnezeu și a 
doua venire a lui Isus. 

Ispitirea

După botezul Său în Iordan, Domnul Isus a fost dus de Duhul Sfânt 
în pustie pentru a fi ispitit de Diavolul. Duhul Sfânt Îl pregătise pen-
tru acel eveniment deosebit al ispitelor nemiloase. El a fost ispitit de 
Satana timp de patruzeci de zile, iar în zilele acelea nu a mâncat ni-
mic. În jurul Său erau numai priveliști neplăcute, în fața cărora natura 
omenească era determinată să se retragă. El a stat într-un loc singu-
ratic și pustiu, înconjurat de animale sălbatice și de Diavolul. Fiul lui 
Dumnezeu era palid și slăbit din cauza postului și a suferinței. Totuși, 
în timpul acela, i-a fost arătată calea pe care avea să o urmeze și fap-
tul că El trebuia să îndeplinească lucrarea pe care venise să o facă. 

Satana a profitat de suferințele Fiului lui Dumnezeu și s-a pregătit 
să-L tulbure prin diferite ispite, sperând să câștige biruința asupra Lui, 
pentru că Se umilise, făcându-Se asemenea unui om. Satana a venit 
cu ispita aceasta: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei 
acesteia să se facă pâine.” El L-a ispitit pe Domnul Isus să binevoiască 
să-i arate o dovadă că El este Mesia, exercitându-Și puterea divină. 
Domnul Isus i-a răspuns cu blândețe: „Este scris: «Omul nu va trăi 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” 
(Luca 4:3,4).

Satana căuta să intre într-o controversă cu Domnul Isus cu privi-
re la faptul că El era Fiul lui Dumnezeu. El a făcut referire la starea 
Lui slabă și suferindă și a afirmat cu îngâmfare că el era mai puternic 
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decât Isus. Totuși cuvintele rostite din cer: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, 
în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea” (Luca 3:22) au fost suficiente 
pentru a-L susține pe Domnul Isus în toate suferințele Sale. Domnul 
Hristos nu trebuia să facă nimic pentru a-l convinge pe Satana cu pri-
vire la puterea Sa și cu privire la faptul că El era Mântuitorul lumii. 
Satana avea dovezi suficiente în legătură cu poziția înaltă și autori-
tatea Fiului lui Dumnezeu. Tocmai faptul că nu voise să se supună 
autorității Domnului Hristos făcuse să fie alungat din cer.

Pentru a-și manifesta puterea, Satana L-a dus pe Domnul Isus 
în Ierusalim și l-a așezat pe o streașină a templului. Acolo, L-a ispi-
tit să dovedească faptul că era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-Se de 
la înălțimea aceea amețitoare. Satana I s-a adresat prin cuvintele 
Scripturii inspirate: „Căci este scris: «El va porunci îngerilor Lui să Te 
păzească, ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul 
de vreo piatră.» Isus i-a răspuns: «S-a spus: ’Să nu ispitești pe Domnul, 
Dumnezeul tău’»” (Luca 4:10-12). Satana a dorit să-L facă pe Domnul 
Isus să Se bazeze pe mila Tatălui Său și să-Și riște viața înainte de îm-
plinirea misiunii Sale. El sperase că planul de mântuire va da greș, dar 
planul era alcătuit dintr-o modalitate mult prea serioasă pentru a fi 
răsturnat sau prejudiciat de Satana. 

Hristos este un exemplu pentru toți creștinii. Când sunt ispitiți sau 
când drepturile lor sunt contestate, ei trebuie să suporte cu răbda-
re. Să nu creadă că au dreptul de a-I cere Domnului să-Și manifeste  
puterea pentru a câștiga o biruință împotriva vrăjmașilor lor, cu 
excepția faptului că Dumnezeu poate fi în mod direct onorat și slă-
vit prin lucrul acesta. Dacă S-ar fi aruncat de pe streașina templului, 
Domnul Isus nu L-ar fi slăvit pe Tatăl Său, pentru că nimeni nu ar fi fost 
martor, în afară de Satana și îngerii lui Dumnezeu. Faptul acesta ar 
fi însemnat să-L ispitească pe Dumnezeu să-Și arate puterea față de 
vrăjmașul Său cel mai înverșunat, binevoind să împlinească întocmai 
voia aceluia pe care Isus venise să-l biruiască.

„Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate 
împărățiile pământului și I-a zis: «Ție Îți voi da toată stăpânirea și sla-
va acestor împărății; căci mie îmi este dată, și o dau oricui voiesc. 
Dacă dar Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.» Drept răspuns, 
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Isus i-a zis: «Înapoia Mea, Satano! Este scris: ’Să te închini Domnului, 
Dumnezeului tău, și numai Lui să-I slujești’»” (Luca 4:5-8).

Satana I-a arătat lui Isus împărățiile lumii în lumina cea mai atrăgă-
toare. El s-a oferit să renunțe la drepturile lui de a stăpâni pământul, 
dacă Domnul Isus i S-ar fi închinat. El știa că, dacă planul de mântuire 
va fi adus la îndeplinire și Domnul Isus va muri pentru a-l răscumpăra 
pe om, puterea lui va fi limitată și, în cele din urmă, îi va fi luată, iar 
el va fi nimicit. Prin urmare, planul lui premeditat a fost acela de a 
împiedica, dacă era posibil, realizarea marii lucrări ce fusese începu-
tă de Fiul lui Dumnezeu. Dacă planul răscumpărării omului avea să 
dea greș, Satana urma să păstreze împărăția pe care pretindea că o 
deține. Și dacă ar fi reușit, el s-ar fi flatat cu gândul că va domni, stând 
împotriva Dumnezeului cerurilor. 

Mustrarea ispititorului

Satana a exaltat de bucurie când Domnul Isus Și-a lăsat deoparte 
puterea și slava și a părăsit cerul. El a crezut că Fiul lui Dumnezeu 
urma să Se afle sub stăpânirea lui. Ispitirea perechii sfinte din Eden a 
mers atât de ușor, încât el a sperat că, prin puterea și viclenia lui sata-
nică, Îl va birui chiar și pe Fiul lui Dumnezeu, și astfel își va salva viața 
și împărăția. Dacă ar fi putut să-L ispitească pe Isus să Se îndepărteze 
de voia Tatălui Său, scopul lui ar fi fost atins. Totuși Domnul Isus l-a 
înfruntat pe ispititor prin mustrarea: „Înapoia Mea, Satano!” El Se în-
china numai înaintea Tatălui Său.

Satana a pretins că împărăția pământului îi aparține și a insinuat 
gândul că Isus ar putea să fie scutit de toate suferințele, că nu trebuia 
să moară pentru a obține împărățiile lumii acesteia, pentru că, dacă 
i s-ar fi închinat lui, ar fi putut să aibă toate bogățiile pământului și 
slava de a stăpâni asupra lor. Totuși Domnul Isus a fost statornic și 
neclintit. El știa că urma să vină timpul când, prin jertfirea vieții Sale, 
va răscumpăra împărăția de la Satana și că, după o vreme, cerul și pă-
mântul I se vor supune. El a ales viața de suferință și moartea îngrozi-
toare ca fiind modalitatea rânduită de Tatăl Său pentru a ajunge să fie 
moștenitorul de drept al împărățiilor pământului, care urmau să fie 
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date în mâinile Sale pentru a le stăpâni veșnic. Satana, de asemenea, 
va fi dat în mâinile Sale pentru a fi nimicit prin moarte, ca să nu-i mai 
tulbure niciodată nici pe Domnul Isus, nici pe sfinții proslăviți. 

luCrarea de Slujire a lui HriStoS

După ce și-a încheiat ispitele, Satana s-a îndepărtat de Domnul 
Isus pentru un timp, iar îngerii I-au pregătit mâncare în pustie și L-au 
întărit, iar binecuvântarea Tatălui Său a venit asupra Lui. Satana dă-
duse greș în ispitele lui cele mai înverșunate, totuși el a așteptat să se 
desfășoare lucrarea de slujire a Domnului Isus, perioadă în care urma 
să-și aplice planurile șirete împotriva Sa în diferite ocazii. El încă spera 
că va reuși să-L biruiască, instigându-i pe aceia care nu Îl vor primi să-L 
urască și să caute să-L nimicească.

Satana și îngerii lui au fost foarte activi în timpul lucrării de slujire a 
Domnului Hristos, inspirându-le oamenilor necredință, ură și dispreț. 
Adesea, când Domnul Isus rostea vreun adevăr tăios, mustrându-le 
păcatele, oamenii se înfuriau. Satana și îngerii lui îi îndemnau să-I ia 
viața Fiului lui Dumnezeu. De mai multe ori, ei au luat pietre pentru 
a arunca în El, dar îngerii L-au păzit și L-au dus într-un loc sigur, de-
parte de mulțimea furioasă. Odată, când Domnul a rostit într-un mod 
deschis adevărul, mulțimea a pus mâna pe El și L-a dus pe marginea 
unei prăpastii, cu intenția de a-L arunca. Între ei a izbucnit o ceartă 
cu privire la ce anume ar trebui să-I facă, iar îngerii L-au ascuns din 
nou de privirile mulțimii și, trecând prin mijlocul oamenilor, Domnul 
a plecat de acolo. 

Satana încă spera că marele plan de mântuire va da greș. El și-a 
exercitat toată puterea pentru a împietri inima oamenilor și pentru a 
le stârni simțămintele cele mai înverșunate împotriva Domnului Isus. 
El a sperat că aceia care Îl vor primi ca Fiu al lui Dumnezeu vor fi atât 
de puțini, încât El va considera că suferințele și sacrificiul Său sunt 
prea mari pentru o grupă atât de mică. Totuși, dacă ar fi fost doar 
doi care L-ar fi primit pe Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu și ar fi 
crezut în El pentru mântuirea sufletului lor, El urma să-Și aducă planul 
la îndeplinire.
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Alinarea celor suferinzi

Domnul Isus Și-a început lucrarea nimicind puterea lui Satana asu-
pra celor suferinzi. El le-a redat celor bolnavi sănătatea, le-a dat celor 
orbi vederea, i-a vindecat pe ologi, făcându-i să sară de bucurie și 
să-L slăvească pe Dumnezeu. El le-a redat sănătatea celor care fu-
seseră infirmi și înrobiți mulți ani de puterea nemiloasă a lui Satana. 
El i-a mângâiat prin cuvinte pline de har pe cei întristați, pe cei care 
tremurau și pe cei descurajați. Domnul Isus i-a eliberat pe cei slabi și 
suferinzi din legăturile în care Satana îi ținuse triumfător și le-a adus 
sănătatea trupească și o mare bucurie și fericire. El i-a înviat pe morți, 
iar ei L-au slăvit pe Dumnezeu pentru manifestarea măreață a puterii 
Sale. Domnul a făcut lucrări mărețe pentru toți aceia care au crezut 
în El.

Viața lui Hristos a fost plină de cuvinte amabile și fapte de bună-
tate, simpatie și dragoste. El a fost atent mereu pentru a asculta și 
pentru a alina necazurile celor care veneau la El. Foarte mulți oa-
meni purtau în propriul trup dovada puterii Sale divine. Totuși, după 
ce fusese săvârșită o lucrare pentru ei, multora le era rușine de un 
Predicator atât de umil, și totuși atât de puternic. Întrucât cei care se 
aflau în poziții de conducere nu au crezut în Domnul Isus, oamenii nu 
au fost dispuși să-L primească. El era un om al durerii și obișnuit cu 
suferința. Ei nu puteau să suporte să urmeze exemplul vieții Lui seri-
oase de renunțare la sine. Ei doreau să se bucure de cinstea pe care 
o oferă lumea aceasta. Totuși mulți L-au urmat pe Fiul lui Dumnezeu 
și au ascultat învățăturile Sale, hrănindu-se din belșug din cuvintele 
care ieșeau cu atâta har de pe buzele Sale. Cuvintele Sale erau pline 
de semnificație, dar, în același timp, atât de simple, încât chiar și cei 
mai puțin inteligenți le înțelegeau.

Împotrivirea lipsită de succes

Satana și îngerii lui orbeau și întunecau înțelegerea iudeilor și îi in-
stigau pe conducătorii poporului să-I ia viața Mântuitorului. Unii erau 
trimiși de acești conducători să-L aducă la ei pe Domnul Isus, dar când 
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se apropiau de locul în care Se afla El, erau foarte uimiți. Ei vedeau 
simpatia și mila pe care le manifesta față de suferința omenească. Ei 
Îl auzeau vorbind cu dragoste și duioșie când îi încuraja pe cei slabi și 
necăjiți. De asemenea, ei L-au auzit vorbind cu autoritate când mus-
tra puterea lui Satana și îi poruncea să-i elibereze pe cei înrobiți. Ei au 
ascultat cuvintele înțelepte care ieșeau de pe buzele Sale și au fost 
captivați. Ca urmare, nu au putut să se atingă de El, ci s-au întors la 
preoți și la conducători fără să-L aducă pe Domnul Isus. 

Când au fost întrebați: „De ce nu L-ați adus?” ei au povestit mi-
nunile la care fuseseră martori, cuvintele sfinte și înțelepte și lucru-
rile pe care le auziseră și au încheiat spunând: „Niciodată n-a vorbit 
vreun om ca omul acesta.” Preoții cei mai de seamă i-au acuzat că 
fuseseră înșelați și ei, iar unora dintre aprozi le-a fost rușine că nu-L 
prinseseră. Preoții au întrebat cu dispreț dacă vreunul dintre condu-
cători crezuse în El. Mulți dintre judecători și dintre bătrâni au crezut 
în Domnul Isus, dar Satana i-a împiedicat să recunoască faptul aces-
ta, pentru că se temeau mai mult de reproșurile oamenilor decât de  
Dumnezeu.

Viclenia și ura lui Satana nu reușiseră să împiedice împlinirea pla-
nului de mântuire. Se apropia timpul împlinirii scopului pentru care 
Domnul Isus venise în lume. Satana și îngerii lui s-au consultat și au 
hotărât să le inspire chiar celor din poporul Domnului Hristos gândul 
de a cere cu nerăbdare sângele Său și de a aduna asupra Lui toată 
cruzimea și tot disprețul. Ei au sperat că Domnul Isus nu va suporta să 
fie tratat astfel și va înceta să-Și păstreze umilința și blândețea. 

În timp ce Satana își alcătuia planurile, Domnul Isus le descoperea 
cu grijă ucenicilor Săi suferințele prin care va trebui să treacă, fap-
tul că va fi răstignit și va învia a treia zi. Totuși înțelegerea lor părea 
amorțită și nu puteau să priceapă lucrurile pe care le spunea El.

Schimbarea la Faţă

Credința ucenicilor a fost întărită mult de schimbarea la față a 
Domnului, când li s-a îngăduit să vadă slava lui Hristos și să audă vocea 
care a mărturisit cu privire la caracterul Său divin (vezi Matei 17:1-8). 
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Dumnezeu a ales să le dea urmașilor Domnului Hristos o dovadă pu-
ternică a faptului că El era Mesia cel făgăduit, pentru ca, în necazul 
și dezamăgirea amară prin care urmau să treacă la răstignirea Lui, să 
nu renunțe întru totul la încrederea lor. Cu ocazia Schimbării la Față, 
Dumnezeu i-a trimis pe Moise și pe Ilie pentru a-I vorbi Domnului 
Isus despre suferințele și moartea pe care le va îndura. În loc de a 
alege niște îngeri care să stea de vorbă cu Fiul Său, Dumnezeu i-a 
ales pe aceia care trecuseră ei înșiși prin experiența încercărilor de 
pe pământ. 

Ilie umblase cu Dumnezeu. Lucrarea lui fusese dureroasă și grea, 
pentru că Domnul mustrase prin el păcatele lui Israel. Deși a fost un 
profet al lui Dumnezeu, totuși Ilie a fost nevoit să fugă din loc în loc 
pentru a-și scăpa viața. Propriul popor l-a vânat ca pe un animal săl-
batic pentru a-l nimici. Totuși Dumnezeu l-a luat pe Ilie la cer. Îngerii 
l-au purtat în slavă și triumf în ceruri, fără ca el să guste moartea.

Moise a fost mai mare ca orice om care trăise înaintea lui. El fuse-
se foarte onorat de Dumnezeu pentru că i se acordase privilegiul de 
a vorbi cu Domnul față către față, așa cum vorbește cineva cu un pri-
eten. Lui i se îngăduise să vadă lumina strălucitoare și slava nespusă 
care Îl înconjurau pe Tatăl. Prin Moise, Domnul i-a eliberat pe copiii lui 
Israel din robia egipteană. Moise a fost un mijlocitor pentru poporul 
Său, stând adesea între popor și mânia lui Dumnezeu. Când mânia lui 
Dumnezeu era aprinsă împotriva israeliților, din cauza necredinței, a 
murmurărilor și a păcatelor lor grave, dragostea lui Moise față de ei 
a fost pusă la încercare. Dumnezeu i-a propus să nimicească poporul 
Israel și să facă din urmașii lui o națiune puternică. Moise și-a arătat 
dragostea rugându-se stăruitor pentru popor. În neliniștea lui, el L-a 
rugat pe Dumnezeu să Se întoarcă de la mânia Sa înverșunată și să-l 
ierte pe Israel sau să șteargă numele lui din cartea Sa. 

Moise a trecut prin moarte, dar Mihail a coborât și i-a redat viața, 
înainte ca trupul lui să se descompună. Satana a încercat să rețină 
trupul lui, pretinzând că îi aparține, dar Mihail l-a înviat pe Moise și 
l-a luat la cer. Satana I s-a împotrivit cu înverșunare lui Dumnezeu, 
acuzându-L că este nedrept pentru că a îngăduit ca prada să-i fie luată 
din mâini, dar Domnul Hristos nu l-a mustrat personal pe vrăjmaș, 
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deși slujitorul lui Dumnezeu căzuse tocmai din cauza ispitei lui Satana. 
El i-a spus cu umilință: „Domnul să te mustre” (Iuda, versetul 9), 
atribuindu-I astfel Tatălui dreptul de a-l mustra.

Domnul Isus le spusese ucenicilor Săi că unii dintre aceia care 
vor sta alături de El nu vor gusta moartea, ci vor vedea Împărăția lui 
Dumnezeu venind cu putere. Făgăduința aceasta a fost împlinită cu 
ocazia Schimbării la Față. Chipul Domnului Isus a fost schimbat și a 
strălucit ca soarele. Hainele lui erau albe și strălucitoare. Moise i-a 
reprezentat pe aceia care vor fi înviați la cea de a doua venire a lui 
Isus. Ilie, care a fost strămutat la cer fără să cunoască moartea, i-a 
reprezentat pe aceia care vor fi schimbați în nemuritori la cea de a 
doua venire a lui Hristos și vor fi luați la cer fără să cunoască moartea. 
Ucenicii au privit cu uimire și teamă măreția nespusă a Domnului Isus, 
norul de slavă i-a acoperit și au auzit vocea lui Dumnezeu vorbind cu 
o maiestate grozavă și spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit. De 
El să ascultați.” 
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Capitolul 8

JERTFA

trădarea lui HriStoS

S 
atana îl înșelase pe Iuda și îl determinase să creadă că era unul 
dintre ucenicii credincioși ai lui Hristos, dar inima lui fusese în-

totdeauna firească. El văzuse lucrările minunate ale Domnului Isus, 
fusese cu El pe parcursul slujirii Sale și se lăsase convins de dovezile 
copleșitoare care arătau că El era Mesia. Totuși Iuda era zgârcit și la-
com. El iubea banii. A fost supărat și nemulțumit cu privire la mirul 
scump ce fusese turnat de Maria pe capul Domnului Isus. 

Maria Îl iubea pe Domnul ei. El îi iertase păcatele, care erau multe, 
și îl înviase pe fratele ei mult iubit, iar ea a simțit că nimic nu era prea 
scump pentru a-I fi dăruit lui Isus. Cu cât mirul era mai prețios, cu atât 
putea să-și exprime mai bine recunoștința față de Mântuitorul ei. 

Ca scuză pentru lăcomia lui, Iuda a declarat că mirul ar fi putut să 
fie vândut, iar banii să le fie dați săracilor. Totuși el nu a spus acest 
lucru pentru că îi păsa de săraci, deoarece el era egoist și adesea 
își însușea spre folosul propriu banii care îi erau încredințați în grijă 
pentru a fi dați săracilor. Iuda nu fusese atent cu privire la lucrurile 
necesare pentru confortul lui Isus și nici chiar cu privire la nevoile 
Sale și, pentru a-și scuza lăcomia, adesea făcea referire la cei săraci. 
Fapta aceasta generoasă a Mariei constituia mustrarea cea mai tăioa-
să la adresa înclinației lui spre lăcomie. Astfel, a fost pregătită calea 
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prin care ispita lui Satana urma să fie primită cu ușurință în inima  
lui Iuda. 

Preoții și conducătorii iudeilor Îl urau pe Domnul Isus, dar mulțimile 
se adunau pentru a asculta cuvintele Sale înțelepte și pentru a fi mar-
tore la lucrările Sale minunate. În inima oamenilor era stârnit interesul 
cel mai adânc, iar ei Îl urmau pe Domnul Isus nerăbdători să asculte 
învățăturile Sale, pentru că Îl considerau un Învățător minunat. Mulți 
dintre conducători au crezut în El, dar nu au îndrăznit să-și mărturi-
sească această credință, ca nu cumva să fie dați afară din sinagogă. 
Preoții și bătrânii au hotărât că trebuiau să facă ceva pentru a abate 
atenția oamenilor de la Isus. Ei s-au temut că toți oamenii vor ajunge 
să creadă în El. Ei nu s-au simțit în siguranță și se gândeau că, dacă nu 
Îl vor ucide pe Isus, își vor pierde poziția. Însă chiar și după ce Îl vor 
ucide, vor mai rămâne încă monumente vii ale puterii Sale. 

Domnul Isus îl înviase pe Lazăr, iar ei se temeau că, dacă Îl vor uci-
de pe Isus, Lazăr va mărturisi despre puterea Sa minunată. Oamenii se 
adunau în număr mare pentru a-l vedea pe acela care fusese înviat, iar 
conducătorii au hotărât să-l ucidă și pe Lazăr și să pună capăt agitației. 
Apoi, urmau să-i întoarcă pe oameni la tradițiile și învățăturile omenești 
la zeciuirea izmei și a mărarului și să aibă din nou influență asupra lor. 
Ei s-au înțeles să-L prindă pe Isus când era singur, pentru că, dacă ar fi 
încercat să-L ia din mijlocul mulțimii, când toată atenția oamenilor era 
îndreptată cu interes spre El, ar fi fost uciși cu pietre. 

Iuda știa cât de nerăbdători erau să-L prindă pe Domnul Isus și 
s-a oferit să-L trădeze și să-L dea pe mâna bătrânilor și a preoților de 
seamă pentru câțiva arginți. Dragostea de bani l-a determinat să fie 
de acord să-L trădeze pe Domnul lui și să-L dea în mâinile celor mai 
înverșunați vrăjmași ai Săi. Satana lucra în mod direct prin Iuda, iar 
trădătorul își concepea planurile de trădare a Domnului său chiar în 
timpul evenimentului impresionant al ultimei Cine. Domnul Isus le-a 
spus cu părere de rău ucenicilor Săi că toți vor găsi o pricină de potic-
nire în El în noaptea aceea. Totuși Petru a afirmat cu zel că, dacă toți 
ceilalți vor găsi o pricină de poticnire din cauza Lui, el nu se va poticni. 
Domnul Isus i-a zis lui Petru: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă 
cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă 
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credința ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe 
frații tăi” (Luca 22:31,32).

În grădină
Domnul Isus era în grădină cu ucenicii. Cu o amărăciune adâncă, 

El i-a îndemnat să vegheze și să se roage, ca să nu cadă în ispită. El 
știa că urma să le fie pusă la încercare credința, că speranțele lor vor fi 
dezamăgite și că vor avea nevoie de toată puterea pe care puteau să o 
obțină printr-o veghere atentă și prin rugăciune fierbinte. Domnul Isus 
S-a rugat cu lacrimi și strigăte puternice, „zicând: «Tată, dacă voiești, 
depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a 
Ta»” (Luca 22:42). Fiul lui Dumnezeu Se ruga în agonie. Picături mari de 
sânge se adunau pe fața Sa și cădeau pe pământ. Îngerii zburau dea-
supra locului aceluia, fiind martori ai scenei, dar numai unul a primit 
sarcina de a merge și de a-L întări pe Fiul lui Dumnezeu în agonia Sa.

După ce S-a rugat, Domnul Isus a venit la ucenicii Săi, dar ei dor-
meau. În acea oră îngrozitoare, El nu a avut parte nici măcar de sim-
patia și rugăciunile ucenicilor Săi. Petru, care fusese atât de zelos cu 
puțin timp înainte, era cufundat într-un somn adânc. Domnul Isus i-a 
adus aminte de declarațiile lui hotărâte și i-a spus: „Ce, un ceas n-ați 
putut să vegheați împreună cu Mine!” (Matei 26:40). De trei ori S-a 
rugat în agonie Fiul lui Dumnezeu. 

Iuda Îl trădează pe Isus
Apoi, Iuda a apărut însoțit de un grup de bărbați înarmați. El s-a 

apropiat de Domnul lui, ca de obicei, pentru a-L saluta. Grupul L-a 
înconjurat pe Isus, iar atunci El Și-a manifestat puterea divină și a zis: 
„Pe cine căutați?” „Eu sunt.” Atunci, ei au căzut la pământ. Domnul 
Isus a pus întrebarea aceasta pentru ca ei să poată fi martori ai pu-
terii Sale și să aibă dovada că, dacă voia, El putea să Se elibereze din 
mâinile lor. 

Când au văzut că mulțimea cu săbii și bastoane a căzut atât de 
repede la pământ, ucenicii au început să aibă speranțe. Când oa-
menii s-au ridicat și L-au înconjurat din nou pe Fiul lui Dumnezeu, 
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Petru și-a scos sabia, l-a lovit pe un slujitor al marelui-preot și i-a tăiat 
urechea. Domnul Isus l-a îndemnat să pună sabia în teacă, spunând: 
„Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată 
la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Matei 
26:53). În timp ce au fost rostite cuvintele acestea, chipul îngerilor 
s-a înviorat de speranță. Ei au dorit de mai multe ori să-L înconjoare 
pe Comandantul lor și să risipească gloata furioasă. Totuși tristețea 
a coborât din nou pe chipul lor când Domnul Isus a adăugat: „Dar 
cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?” 
(Matei 26:54). Inima ucenicilor, de asemenea, a fost cuprinsă de dis-
perare și dezamăgire amară când Domnul Isus a îngăduit să fie luat de  
vrăjmașii Săi. 

Ucenicii se temeau pentru propria viață și L-au părăsit toți, fugind. 
Domnul Isus a fost lăsat singur în mâinile gloatei ucigașe. Oh, cât de mult 
a triumfat Satana atunci! Și ce tristețe, ce durere era în sufletul îngerilor 
lui Dumnezeu! Multe legiuni de îngeri sfinți, fiecare având înainte un 
înger comandant de statură înaltă, au fost trimise pentru a fi martore ale 
evenimentelor. Îngerii trebuiau să înregistreze fiecare insultă și fiecare 
act de cruzime la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu și să rețină fiecare 
durere năprasnică și chinuitoare pe care o va suferi Domnul Isus, pentru 
că tocmai acei oameni care s-au implicat în scena aceasta îngrozitoare 
vor trebui să vadă totul din nou într-un mod real.

judeCarea lui HriStoS

Satana și îngerii lui erau în sala de judecată și căutau asiduu să ni-
micească simțămintele şi compasiunea umană. Însăși atmosfera era 
apăsătoare și murdară din cauza influenței lor. Ei îi inspirau pe preoții 
cei mai de seamă și pe bătrâni ca să-L insulte și să-L chinuiască pe 
Domnul Isus într-un mod extrem de greu de suportat pentru natu-
ra omenească. Satana spera că o asemenea batjocură și violență Îl 
vor determina pe Fiul lui Dumnezeu să murmure și să Se plângă sau 
că El Își va manifesta puterea divină pentru a Se elibera din mâinile 
mulțimii, iar astfel planul de mântuire ar fi putut să dea greș în cele 
din urmă. 
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Negarea lui Petru

Petru L-a urmat pe Domnul său după trădare. El a fost nerăbdă-
tor să vadă ce se va face cu Domnul Isus. Totuși, când a fost acuzat 
că era unul dintre ucenicii Săi, teama pentru propria siguranță l-a 
determinat să declare că nu-L cunoștea pe Omul acela. Ucenicii erau 
ușor de remarcat datorită limbajului lor curat, iar Petru, pentru a-i 
convinge pe acuzatorii lui că nu era unul dintre ucenicii lui Hristos, a 
negat acuzația pentru a treia oară, blestemând și înjurând. Domnul 
Isus, care era la o oarecare distanță de Petru, i-a adresat o privire 
mustrătoare și plină de tristețe. Atunci, ucenicul și-a adus aminte 
de cuvintele pe care Domnul Isus i le spusese în camera de sus și, 
de asemenea, de afirmația lui plină de zel: „Chiar dacă toți ar găsi 
în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o prici-
nă de poticnire” (Matei 26:33). El Îl negase pe Domnul său, chiar cu 
blesteme și înjurături, dar privirea aceea a lui Isus a înmuiat inima lui 
Petru și l-a salvat. El a plâns cu amărăciune, s-a pocăit de păcatul lui 
cel mare și a fost convertit, iar apoi a fost pregătit să-i întărească pe  
frații lui.

În sala de judecată

Mulțimea cerea zgomotos sângele lui Isus. Soldații L-au biciuit fără 
milă, I-au pus pe umeri o haină împărătească veche, de culoare staco-
jie, și I-au așezat pe cap o coroană de spini. Au pus o trestie în mâna 
Lui, I s-au închinat și L-au salutat batjocoritor: „Plecăciune, Împăratul 
iudeilor!” (Ioan 19:3). Apoi, au luat trestia din mâna Sa și L-au lovit 
cu ea peste cap. Spinii I-au străpuns tâmplele, făcând sângele să se 
prelingă pe fața și pe barba Sa. 

Domnul Isus știa că îngerii erau martori la scena umilirii Sale. 
Îngerul cel mai slab ar fi putut să facă gloata batjocoritoare să cadă 
fără putere și ar fi putut să-L elibereze pe Domnul Isus. El știa că, dacă 
ar fi cerut de la Tatăl Său, îngerii L-ar fi eliberat imediat. Totuși, pentru 
a aduce la îndeplinire planul de mântuire, era necesar ca El să suporte 
violența oamenilor nelegiuiți. 
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Domnul Isus a stat blând și umil înaintea mulțimii înfuriate, în timp 
ce oamenii Îl maltratau în modul cel mai josnic. Îl scuipau în față – fața 
aceea de care vor dori într-o zi să se ascundă și care va lumina ceta-
tea lui Dumnezeu și va străluci mai puternic decât soarele. Domnul 
Hristos nu le-a adresat răufăcătorilor Săi nicio privire furioasă. Ei I-au 
acoperit capul cu o haină veche, orbindu-L, iar apoi L-au pălmuit stri-
gând: „Prorocește, cine Te-a lovit?” (Luca 22:64). 

Unii dintre ucenici căpătaseră încredere pentru a intra în locul 
unde Se afla Domnul Isus pentru a fi martori la judecarea Sa. Ei se 
așteptau ca El să-Și manifeste puterea divină, să Se elibereze din mâi-
nile vrăjmașilor Săi și să-i pedepsească pentru cruzimea pe care o 
arătau față de El. Speranțele lor apăreau și se stingeau pe măsură ce 
evenimentele se petreceau unul după altul. Uneori, se îndoiau și se te-
meau că fuseseră înșelați. Totuși vocea pe care au auzit-o pe Muntele 
Schimbării la Față și slava pe care au văzut-o le-au întărit credința că 
El era Fiul lui Dumnezeu. Ei și-au adus aminte de situațiile la care fu-
seseră martori, de minunile pe care Îl văzuseră pe Isus săvârșindu-le,  
când îi vindecase pe bolnavi, deschisese ochii orbilor, destupase 
urechile surzilor, mustrase și alungase demoni, înviase morți și chiar 
liniștise vântul și marea. 

Ei nu puteau să creadă că El va muri. Ei sperau că Se va ridica plin 
de putere și, cu o voce poruncitoare, va risipi mulțimea însetată de 
sânge, așa cum făcuse când a intrat în templu și când, alungându-i 
afară pe aceia care făceau din Casa lui Dumnezeu un loc de negus-
torie, aceștia au fugit dinaintea Lui ca și când ar fi fost urmăriți de o 
companie de soldați înarmați. Ucenicii sperau că Domnul Isus Își va 
manifesta puterea și îi va convinge pe toți că El era Împăratul lui Israel. 

Mărturisirea lui Iuda

Iuda era plin de o remușcare amară și de rușine din cauza faptului 
că Îl trădase pe Domnul Isus. Când a fost martor la chinul pe care l-a 
suportat Mântuitorul, Iuda a fost zdrobit. El Îl iubise pe Domnul Isus, 
dar iubise banii mai mult. El nu crezuse că Domnul Isus va îngădui 
să fie prins de gloata pe care o condusese la El. Iuda se așteptase 
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ca Domnul să facă o minune și să Se elibereze. Totuși, când a văzut 
mulțimea înfuriată și însetată de sânge din sala de judecată, el s-a 
simțit nespus de vinovat și, în timp ce mulți Îl acuzau cu înverșunare 
pe Domnul Isus, Iuda a alergat prin mulțime, mărturisind că păcătui-
se, pentru că vânduse sânge nevinovat. El le-a oferit preoților banii cu 
care îl plătiseră și i-a implorat să-L elibereze pe Isus, declarând că Isus 
era întru totul nevinovat. 

Preoții, confuzi și contrariați, au amuțit un timp. Ei nu voiau ca 
oamenii să știe că îl plătiseră pe unul dintre așa-zișii urmași ai lui Isus 
pentru a-L da în mâinile lor. Ei voiau să ascundă faptul că Îl urmăriseră 
pe Isus ca pe un tâlhar și Îl prinseseră în taină. Însă mărturisirea lui 
Iuda și înfățișarea lui răvășită și plină de vinovăție i-au demascat pe 
preoți înaintea mulțimii, arătând că numai ura lor îi determinase să-L 
prindă pe Isus. Când Iuda a declarat cu voce tare că Domnul Isus era 
nevinovat, preoții au răspuns: „Ce ne pasă nouă? Treaba ta” (Matei 
27:4). Isus Se afla în mâinile lor, iar ei erau hotărâți să se asigure că nu 
va scăpa. Copleșit de durere, Iuda a aruncat la picioarele acelora care 
îl angajaseră banii pe care acum îi disprețuia și, cuprins de chinuri și 
groază, s-a dus și s-a spânzurat.

Domnul Isus avea mulți simpatizanți printre cei aflați în jurul Său, 
iar faptul că nu răspundea la numeroasele întrebări care i-au fost 
puse îi uimea pe cei din mulțime. În ciuda batjocurilor și a violenței 
gloatei, trăsăturile chipului Său nu arătau nicio expresie de încrun-
tare sau îngrijorare. El era liniștit și plin de demnitate. Spectatorii Îl 
priveau cu uimire. Ei au comparat chipul Său desăvârșit, ferm și plin 
de demnitate cu înfățișarea acelora care stăteau pe scaunul de ju-
decată împotriva Sa și și-au spus unul altuia că El arăta asemenea 
unui împărat mai mult decât oricare dintre conducătorii de aco-
lo. Chipul Său nu purta niciunul dintre semnele unui răufăcător. 
Privirea Sa era blândă, senină, fără nicio expresie de intimidare, iar 
fruntea Sa era înaltă și largă. Fiecare trăsătură era puternic marca-
tă de principiile bunăvoinței și ale nobleței. Răbdarea și îndurarea 
Sa erau atât de neobișnuite pentru un om, încât mulți au tremurat. 
Chiar și Irod, și Pilat au fost foarte tulburați de purtarea Sa nobilă  
și divină. 
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Isus înaintea lui Pilat

Încă de la început, Pilat a fost convins că Isus nu era un om 
obișnuit. El credea că Isus era un personaj extraordinar și că era întru 
totul nevinovat de acuzațiile care se aduceau împotriva Lui. Îngerii 
care asistau la scena aceea au observat convingerile guvernatorului 
roman și, pentru a-l salva de implicarea în fapta îngrozitoare de a-L 
preda pe Hristos pentru a fi răstignit, un înger a fost trimis la soția lui 
Pilat, înștiințând-o printr-un vis că soțul ei era angajat în judecarea 
Fiului lui Dumnezeu și că Isus era un suferind nevinovat. Ea i-a trimis 
imediat un mesaj lui Pilat, declarând că suferise mult din cauza lui Isus 
într-un vis și avertizându-l să nu aibă nimic de-a face cu acel Om sfânt. 
Solul și-a făcut loc în grabă prin mulțime și a pus scrisoarea în mâi-
nile lui Pilat. Când a citit-o, Pilat a tremurat și s-a făcut palid la față, 
hotărându-se imediat să nu aibă nicio legătură cu uciderea Domnului 
Hristos. Dacă iudeii voiau să aibă sângele lui Isus, el nu își va exercita 
influența în favoarea acestui fapt, ci se va strădui să Îl elibereze.

Trimiterea lui Isus la Irod

Când a auzit că Irod se afla în Ierusalim, Pilat s-a simțit foarte 
ușurat sufletește, pentru că spera să se elibereze de orice respon-
sabilitate legată de judecarea și condamnarea lui Isus. El L-a trimis 
îndată pe Isus la Irod, împreună cu acuzatorii Săi. Domnitorul acesta 
ajunsese să fie împietrit în păcat. Uciderea lui Ioan Botezătorul lăsa-
se în conștiința lui o pată de care nu putea să se elibereze. Când a 
auzit despre Domnul Isus și despre lucrările minunate săvârșite de 
El, Irod s-a temut și a tremurat, crezând că El era Ioan Botezătorul 
înviat. Când Pilat L-a trimis pe Domnul Isus la el, Irod a considerat că 
acesta era un gest de recunoaștere a puterii, autorității și judecății lui. 
Gestul acesta a avut ca rezultat împrietenirea celor doi conducători, 
care mai înainte fuseseră vrăjmași. Irod a fost mulțumit să-L vadă pe 
Domnul Isus, așteptând de la El să facă vreo minune pentru satisfa-
cerea curiozității lui. Totuși lucrarea lui Isus nu era nici aceea de a sa-
tisface vreo curiozitate, nici de a căuta propria siguranță. Puterea Sa 
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divină și minunată trebuia să fie exercitată pentru mântuirea altora, 
dar nu pentru Sine Însuși. 

Domnul Isus nu a răspuns nimic la numeroasele întrebări care i-au 
fost puse de Irod și nu le-a răspuns nici vrăjmașilor Săi, care Îl acuzau 
cu înverșunare. Irod s-a înfuriat, pentru că Isus nu părea să Se teamă 
de puterea lui și, asemenea soldaților lui, L-a batjocorit și L-a torturat 
pe Fiul lui Dumnezeu. Totuși el a fost uimit de înfățișarea nobilă și divi-
nă pe care a arătat-o Domnul Isus când a fost chinuit într-o modalitate 
rușinoasă și, temându-se să-L condamne, L-a trimis din nou la Pilat. 

Satana și îngerii lui îl ispiteau pe Pilat și încercau să-l conducă spre 
propria nimicire. Ei i-au sugerat gândul că, dacă el nu va lua parte la 
condamnarea lui Isus, vor fi alții care vor face lucrul acesta. Mulțimea 
era însetată de sânge, iar dacă nu Îl va trimite să fie răstignit, își va 
pierde puterea și cinstea lumească și va fi acuzat că este unul dintre 
aceia care cred într-un impostor. Pentru că s-a temut să nu-și piardă 
puterea și autoritatea, Pilat a fost de acord, cu moartea lui Isus. Fără 
să realizeze gravitatea faptului că Pilat a pus sângele lui Isus asupra 
acuzatorilor Săi, mulțimea a fost de acord strigând: „Sângele Lui să 
fie asupra noastră și asupra copiilor noștri” (Matei 27:25). Cu toate 
acestea, Pilat nu a fost lipsit de vină, ci s-a făcut vinovat de sângele 
lui Hristos. Pentru interesul egoist și pentru plăcerea de a fi onorat de 
mai-marii pământului, el a trimis la moarte un Om nevinovat. Dacă 
și-ar fi urmat propriile convingeri, Pilat nu ar fi avut nicio implicare în 
condamnarea lui Isus. 

Înfățișarea și cuvintele Domnului Isus în timpul judecății au lăsat o 
impresie adâncă în mintea multora dintre cei prezenți la ocazia ace-
ea. Rezultatul influenței exercitate în felul acesta s-a văzut după învi-
erea Sa. Printre aceia care au fost adăugați la numărul credincioșilor 
bisericii au fost mulți a căror convingere începuse din timpul judecării 
lui Isus. 

Când a văzut că toată cruzimea care îi determinase pe iudei să o 
manifeste asupra lui Isus nu Îl făcuse pe Domnul să exprime nici cea 
mai vagă murmurare, furia lui Satana a fost mare. Deși Domnul luase 
asupra Sa natura omului, El era susținut de o tărie sufletească divină 
și nu S-a îndepărtat nici în cea mai mică măsură de voia Tatălui Său. 
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răStignirea lui HriStoS

Domnul Hristos, Fiul prețios al lui Dumnezeu, a fost dus mai de-
parte și dat în mâinile oamenilor pentru a fi răstignit. Ucenicii și 
credincioșii din împrejurimi s-au alăturat mulțimii care L-a urmat pe 
Isus spre Golgota. Mama Lui era acolo, susținută de Ioan, ucenicul 
iubit. Inima ei era lovită de o suferință de nedescris, totuși, aseme-
nea ucenicilor, ea spera că situația aceea dureroasă se va schimba, iar 
Domnul Isus Își va afirma puterea și Se va arăta înaintea vrăjmașilor 
Săi ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Apoi, din nou, inima ei de mamă avea 
să fie cuprinsă de descurajare, când și-a adus aminte de cuvintele prin 
care Domnul făcuse referire la lucrurile ce aveau loc în ziua aceea. 

Domnul Isus abia trecuse de poarta casei lui Pilat, când crucea, 
care fusese pregătită pentru Baraba, a fost adusă și pusă pe umerii 
Lui răniți și plini de sânge. Crucile celelalte au fost puse, de asemenea, 
pe umerii tovarășilor lui Baraba, care urmau să moară împreună cu 
Isus. Mântuitorul Și-a purtat povara doar câțiva pași, după care, din 
cauza pierderii de sânge, a istovirii excesive și a durerii, a căzut leșinat 
la pământ. 

Când Și-a revenit, crucea a fost pusă din nou pe umerii Săi și a 
fost obligat să continue drumul. A înaintat câțiva pași clătinându-Se, 
purtându-Și povara grea, iar apoi a căzut lipsit de vlagă la pământ. La 
început, s-a crezut că murise, dar, în cele din urmă, Și-a revenit. Preoții 
și conducătorii nu simțeau nicio milă față de victima lor suferindă, 
dar au înțeles că Îi era imposibil să poarte mai departe instrumen-
tul de tortură. În timp ce se gândeau ce să facă, Simon, un om din 
Cirene, venea din direcția opusă și s-a întâlnit cu mulțimea. La insti-
garea preoților, au pus mâna pe el și l-au obligat să poarte crucea lui 
Hristos. Fiii lui Simon erau ucenici ai lui Isus, dar el însuși nu avusese 
niciodată legătură cu El. 

O mare mulțime de oameni L-au urmat pe Mântuitorul pe drumul 
spre Golgota, mulți batjocorindu-L și râzând de El, dar unii plângeau 
și relatau lucrările Sale vrednice de slavă. Aceia pe care Îi vindecase 
de diferite boli și aceia pe care Îi înviase declarau cu voce tare mi-
nunile făcute de El și cereau să li se spună ce făcuse Domnul Isus 
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ca să fie tratat ca un răufăcător. Numai cu câteva zile înainte, ei Îl 
întâmpinaseră cu osanale pline de bucurie și fluturaseră ramuri de 
palmier, pe când intra triumfător în Ierusalim. Totuși mulți dintre ace-
ia care strigaseră cuvinte de laudă la adresa Lui, pentru că era ceva 
popular să facă așa atunci, acum strigau și mai tare: „Răstignește-L! 
Răstignește-L!”

Țintuit pe cruce

Când au ajuns la locul de execuție, condamnații au fost legați de in-
strumentele de tortură. Deși cei doi tâlhari s-au zbătut în mâinile ace-
lora care îi întindeau pe cruce, Domnul Isus nu a opus nicio rezistență. 
Mama Sa privea într-o așteptare încordată și plină de agonie, sperând 
că El va face o minune pentru a Se salva. Ea a văzut mâinile Sale în-
tinse pe cruce – acele mâini dragi, care împărțiseră întotdeauna bine-
cuvântări și care fuseseră întinse de atâtea ori pentru a-i vindeca pe 
cei suferinzi. Iar acum, au fost aduse cuiele și ciocanul, și în timp ce 
piroanele străpungeau carnea moale, țintuindu-i mâinile și picioarele 
pe cruce, mama lui Hristos era pe punctul de a cădea lipsită de vlagă, 
iar ucenicii, cu inima zdrobită, au dus-o departe de scena aceea plină 
de cruzime. 

Domnul Isus nu a rostit niciun murmur. Chipul Său a rămas palid 
și liniștit, dar picături mari de sudoare se aflau pe fruntea Lui. Nu era 
nicio mână miloasă care să șteargă roua morții de pe fața Sa, nici cu-
vinte de compasiune şi devotament neclintit care să susțină inima 
Lui de om. Domnul a călcat singur în teasc și, dintre toți oamenii de 
acolo, nu a fost nimeni alături de El. În timp ce soldații își îndepli-
neau lucrarea îngrozitoare, Domnul suporta agonia cea mai cumplită 
și Se ruga pentru vrăjmașii Lui: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Luca 
23:34). Această rugăciune a Domnului Hristos a înglobat întreaga lu-
me, cuprinzând fiecare păcătos care avea să trăiască vreodată, până 
la sfârșitul lumii. 

După ce a fost țintuit pe cruce, aceasta a fost ridicată de câțiva 
bărbați puternici și înfiptă cu o mare violență în locul ce fusese 
pregătit pentru ea, cauzându-I Fiului lui Dumnezeu durerea cea mai 
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chinuitoare cu putință. Apoi, a avut loc o scenă îngrozitoare. Preoții, 
conducătorii și cărturarii au uitat de demnitatea poziției lor sfinte și 
s-au alăturat gloatei josnice, batjocorind și râzând răutăcios de Fiul lui 
Dumnezeu care murea. Ei spuneau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, 
mântuiește-Te pe Tine Însuți!” (Luca 23:37). Unii repetau batjocoritor 
între ei: „Pe alții i-a mântuit, și pe Sine Însuși nu Se poate mântui!” 
(Marcu 15:31). Demnitarii templului, soldații cei împietriți, tâlharul 
cel rău de pe cruce și oamenii josnici și nemiloși din mulțime – toți 
s-au unit pentru a-L chinui pe Hristos. 

Tâlharii care erau răstigniți alături de Domnul Isus sufereau 
aceeași tortură fizică, dar numai unul dintre ei era împietrit și își sfi-
da durerea cuprins de disperare. El a preluat cuvintele de batjocură 
ale preoților și le-a adresat lui Isus, spunând: „Nu ești Tu Hristosul? 
Mântu ieș  te-Te pe Tine Însuți și mântuiește-ne și pe noi!” (Luca 23:39).  
Celălalt tâlhar nu era un răufăcător înrăit. Când a auzit cuvintele 
sarcastice ale tovarășului său de tâlhărie, l-a mustrat zicând: „Nu te 
temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? Pentru noi 
este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, 
dar Omul acesta n-a făcut niciun rău” (Luca 23:40,41). Apoi, în timp 
ce inima îi era cuprinsă de milă pentru Hristos, iluminarea divină i-a  
inundat mintea. El a văzut în Isus cel rănit, batjocorit și atârnat pe cru-
ce Răscumpărătorul lui, singura lui speranță și s-a rugat cu o credință 
umilă: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția 
Ta!” „Isus a răspuns: «Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu Mine în rai»” 
(Luca 23:43).

Îngerii priveau cu uimire dragostea infinită a lui Isus, care, suferind 
agonia cea mai cumplită a trupului și a minții, Se gândea numai la 
ceilalți și încuraja credința acelui suflet pocăit. În timp ce Își dădea 
viața, El exercita o dragoste pentru oameni, care era mai puternică 
decât moartea. Aceste evenimente de la Golgota au întărit mai târziu 
credința multora dintre cei care au fost martori la ele. 

Vrăjmașii lui Isus așteptau acum cu nerăbdare moartea Sa. Ei își 
imaginau că evenimentul acesta va alunga pentru totdeauna zvonu-
rile despre puterea Sa divină și despre minunile făcute de El. Ei se fla-
tau cu gândul că nu vor mai tremura din cauza influenței Sale. Soldații 

Cartea anului 2017.indd   70 25/05/2017   14:30:00



71

 JERTFA

nepăsători care atârnaseră trupul lui Isus pe cruce împărțeau între ei 
veșmintele Sale, certându-se pentru o haină care era țesută dintr-un 
singur fir. În cele din urmă, au hotărât să tragă la sorți. Scripturile, in-
spirate, descriseseră cu acuratețe scena aceasta cu sute de ani înainte 
de a avea loc. „Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți 
dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele: 
își împart hainele mele între ei și trag la sorț pentru cămașa mea” 
(Psalmii 22:16,18).

O lecţie de dragoste filială

În timp ce privirile Sale rătăceau peste mulțimea care se adunase 
pentru a fi martoră la moartea Sa, Domnul Isus l-a văzut la piciorul 
crucii pe Ioan, susținând-o pe Maria, mama Sa. Ea se întorsese în lo-
cul acela îngrozitor pentru că nu fusese în stare să stea mult timp 
departe de fiul ei. Ultima lecție a Domnului Isus urma să fie una de 
dragoste filială. El S-a uitat la chipul lovit de întristare al mamei Sale, 
apoi la Ioan și a spus, adresându-Se mamei Sale: „Femeie, iată fiul 
tău!” Apoi, i S-a adresat ucenicului, spunându-i: „Iată mama ta!” (Ioan 
19:26,27). Ioan a înțeles bine cuvintele lui Isus și sarcina sfântă care 
i-a fost încredințată. El a luat-o imediat pe mama lui Hristos depar-
te de scena îngrozitoare a Golgotei. Din momentul acela a avut grijă 
de ea asemenea unui fiu respectuos, luând-o la el acasă. Exemplul 
desăvârșit de dragoste filială a lui Hristos strălucește ca o lumină pu-
ternică de-a lungul veacurilor. În timp ce suporta tortura cea mai chi-
nuitoare, El nu a uitat de mama Sa, ci a luat toate măsurile necesare 
pentru viitorul ei. 

Misiunea vieții pământești a Domnului Hristos era acum aproape 
îndeplinită. Buzele Îi erau pârjolite, și a zis: „Mi-e sete.” Ei au înmuiat 
un burete în oțet și pelin și I l-au oferit ca să bea, dar, când a gustat, El 
l-a refuzat. Acum, Domnul vieții și al slavei murea ca jertfă de răscum-
părare pentru neamul omenesc. Simțământul păcatului, care aducea 
mânia Tatălui asupra Lui, în calitate de înlocuitor al omului, a făcut ca 
paharul pe care l-a băut să fie atât de amar și a zdrobit inima Fiului 
lui Dumnezeu. 
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Nelegiuirea neamului omenesc a fost pusă asupra lui Hristos, ca 
înlocuitor al nostru. El a fost socotit din rândul călcătorilor Legii, ca 
să-i poată răscumpăra de blestemul Legii. Vinovăția fiecărui urmaș 
al lui Adam din toate veacurile apăsa asupra inimii Sale, iar mânia 
lui Dumnezeu și manifestarea îngrozitoare a repulsiei Sale față de 
nelegiuire au umplut de spaimă sufletul Fiului Său. Faptul că Fața di-
vină s-a întors de la Mântuitorul, în acest ceas al suferinței supreme, a 
străpuns inima Lui cu o durere pe care omul nu va putea să o înțeleagă 
niciodată pe deplin. Toate chinurile suportate de Fiul lui Dumnezeu 
pe cruce, picăturile de sânge care curgeau de pe capul, mâinile și pi-
cioarele Sale, convulsiile de agonie care Îi străbăteau trupul și groaza 
de nedescris care Îi umplea sufletul din cauză că Tatăl Său Își întorsese 
fața de la El îi vorbesc omului, spunându-i: Fiul lui Dumnezeu a fost 
de acord să îngăduie ca nelegiuirile acestea odioase să fie puse asu-
pra Lui din dragoste pentru tine, El a biruit domnia morții și a deschis 
porțile Paradisului și ale vieții veșnice pentru tine. Acela care a liniștit 
valurile furioase prin cuvântul Său și a umblat pe marea înspumată, 
Acela care a făcut demonii să tremure și boala să fugă la atingerea Sa, 
care a înviat morții și a deschis ochii orbilor Se oferă ca jertfă supremă 
pe cruce, pentru om. El, purtătorul păcatelor, suportă pedeapsa juri-
dică pentru fărădelege și Se face păcat pentru om. 

Satana a răscolit inima lui Isus cu ispitele lui nemiloase. Păcatul 
care era atât de respingător pentru privirile Sale a fost adunat asupra 
Sa, până când Domnul a gemut sub povara lui. Nu este de mirare că 
natura Sa omenească a tremurat în acea oră îngrozitoare. Îngerii au 
asistat cu uimire la agonia plină de disperare a Fiului lui Dumnezeu, 
care era atât de mare, încât abia mai simțea durerea fizică. Oștirile ce-
rului și-au ascuns fețele, ca să nu vadă priveliștea aceea îngrozitoare. 

Natura neînsuflețită își exprima empatia față de Autorul ei insultat 
și aflat pe moarte. Soarele a refuzat să privească scena aceea cum-
plită. Razele lui strălucitoare care luminau pământul la miezul zilei, 
deodată…, parcă au fost șterse. Un întuneric deplin a învăluit crucea 
și toate împrejurimile, asemenea unui giulgiu. Întunericul a durat trei 
ore. În ceasul al nouălea, întunericul s-a îndepărtat deasupra oame-
nilor, dar a continuat să Îl învăluie pe Mântuitorul ca o manta. Fulgere 
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furioase păreau să cadă asupra Lui, în timp ce atârna pe cruce. Atunci, 
„Isus a strigat cu glas tare: «Eli, Eli, lama sabactani», care, tălmăcit, 
înseamnă: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pără-
sit?»” (Marcu 15:34). 

S-a sfârşit!

Oamenii au privit în tăcere sfârșitul acestei scene îngrozitoare. 
Soarele a strălucit din nou, dar crucea a rămas cuprinsă de întuneric. 
Deodată, întunericul s-a risipit din jurul crucii și, în tonuri clare, ca de 
trâmbiță, care păreau să răsune în întreaga creație, Isus a strigat: „S-a  
isprăvit! Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!” (Luca 23:46). O 
lumină a înconjurat crucea, iar fața Mântuitorului a strălucit de o sla-
vă asemenea soarelui. Apoi, Și-a aplecat capul pe piept și a murit. 

În clipa când Hristos murea, preoții slujeau în templu, înaintea 
perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Deodată, au simțit 
că pământul se cutremură sub ei, iar perdeaua templului, care era 
dintr-un material rezistent, a fost sfâșiată în două, de sus până jos, 
de aceeași mână neomenească ce scrisese cuvintele de blestem pe 
zidurile palatului lui Belșațar. 

Isus nu Și-a dat viața până când nu Și-a dus până la capăt lucrarea 
pe care venise să o îndeplinească, iar El a exclamat cu ultima suflare: 
„S-a isprăvit!” Îngerii s-au bucurat când cuvintele acestea au fost ros-
tite, pentru că marele plan de mântuire era adus la îndeplinire într-o 
modalitate triumfătoare. În cer a fost bucurie, pentru că de acum, 
printr-o viață de ascultare, fiii lui Adam puteau să fie înălțați, în cele 
din urmă, în prezența lui Dumnezeu. Satana era înfrânt și știa că își 
pierduse împărăția. 

Înmormântarea

Ioan era în încurcătură, pentru că nu știa ce măsuri trebuie să ia 
cu privire la trupul Domnului său iubit. El se cutremura la gândul că 
trupul Său va fi luat de soldații aspri și brutali și va fi pus într-o loc de 
înmormântare dezonorant. El știa că nu putea să obțină nicio favoare 
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din partea autorităților iudaice și nu spera să obțină prea mult de la 
Pilat. Totuși Iosif și Nicodim au intervenit în această situație urgentă. 
Acești bărbați erau membri ai Sinedriului și îl cunoșteau bine pe Pilat. 
Amândoi erau oameni bogați și cu influență. Ei au hotărât că trupul 
lui Isus trebuie să aibă o înmormântare onorabilă. 

Iosif s-a dus cu îndrăzneală la Pilat și l-a rugat să-i dea trupul lui 
Isus pentru a-L înmormânta. Pilat a dat un ordin oficial prin care ce-
rea ca trupul lui Isus să-i fie dat lui Iosif. În timp ce ucenicul Ioan era 
îngrijorat cu privire la rămășițele pământești sfinte ale Domnului său 
iubit, Iosif din Arimateea s-a întors cu ordinul primit de la guvernator, 
iar Nicodim, anticipând rezultatul întrevederii dintre Iosif și Pilat, a ve-
nit cu un amestec prețios de mir și aloe, care cântărea câteva zeci de 
kilograme. Nici cel mai onorat dintre oamenii din Ierusalim nu putea 
să fie tratat un respect mai mare la moarte. 

Cu blândețe și cu respect, ei au dat jos trupul lui Isus de pe instru-
mentul de tortură, iar lacrimile lor pline de simpatie curgeau nestă-
vilite, în timp ce priveau trupul rănit și maltratat, pe care l-au spălat 
cu atenție de urmele de sânge. Iosif avea un mormânt nou, săpat în 
piatră, pe care îl păstra pentru sine. Acesta era aproape de Golgota, 
iar el a pregătit mormântul acesta pentru Isus. Trupul a fost învelit 
cu atenție într-o pânză, împreună cu mirodeniile aduse de Nicodim, 
iar trei ucenici au dus povara prețioasă în mormântul nou, unde nu 
mai fusese înmormântat nimeni până atunci. Acolo, au întins picioa-
rele torturate, au împreunat mâinile rănite peste pieptul fără sufla-
re. Femeile din Galileea s-au apropiat pentru a se asigura că s-a fă-
cut tot ce se putea pentru trupul fără viață al Învățătorului lor iubit. 
Apoi, au văzut cum piatra aceea grea a fost rostogolită la intrarea 
mormântului, unde trupul neînsuflețit al Fiului lui Dumnezeu fusese 
depus pentru odihnă. Femeile au fost ultimele care au plecat de la 
cruce și ultimele care au plecat de la mormântul lui Hristos. 

Deși conducătorii iudei își aduseseră la îndeplinire scopul diabolic 
de a-L ucide pe Fiul lui Dumnezeu, nici temerile lor nu s-au liniștit, 
nici invidia lor față de Hristos cel mort. Alături de bucuria răzbunării 
satisfăcute, în sufletul lor era o teamă continuă că trupul Său mort, 
care zăcea în mormântul lui Iosif, va reveni la viață. Ca urmare, 
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„preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au  
zis: «Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când 
era încă în viață, a zis: ’După trei zile voi învia.’ Dă poruncă dar ca 
mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină 
ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ’A înviat 
din morți!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât 
cea dintâi.’»” Asemenea iudeilor, Pilat dorea la fel de puțin ca Isus să 
învie cu putere pentru a pedepsi vina acelora care Îl uciseseră și a pus 
la dispoziția preoților un grup de soldați romani. 

Iudeii și-au dat seama de avantajul de a avea o asemenea pază în 
jurul mormântului lui Isus. Ei au pus un sigiliu pe piatra care închidea 
mormântul, ca să nu fie mutată fără ca faptul acesta să fie cunoscut 
și au luat toate precauțiile necesare ca nu cumva ucenicii să înșele pe 
cineva cu privire la trupul lui Isus. Totuși toate planurile și precauțiile 
lor nu au făcut altceva decât ca triumful învierii să fie confirmat și 
dovedit pe deplin.
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Capitolul 9 

VICTORIA

Învierea

U 
cenicii s-au odihnit în Sabat, fiind întristați din cauza morții 
Domnului lor, în timp ce Isus, Împăratul slavei, zăcea în mormânt. 

Când s-a lăsat noaptea, soldații au venit să păzească locul de odihnă 
al Mântuitorului, în timp ce îngerii nevăzuți zburau pe deasupra locu-
lui sfânt. Noaptea a trecut încet și, pe când era încă întuneric, îngerii 
veghetori au știut că se apropiase momentul eliberării Fiului drag al 
lui Dumnezeu, Comandantul lor iubit. Pe când așteptau cu emoția 
cea mai adâncă ora triumfului Său, un înger puternic a venit din cer, 
zburând în grabă. Chipul lui era ca fulgerul, iar veșmintele lui erau 
albe ca zăpada. Lumina lui a risipit întunericul dinaintea lui și i-a făcut 
pe îngerii cei răi, care pretinseseră triumfători că trupul lui Isus este 
al lor, să fugă de strălucirea și slava lui, cuprinși de groază. Unul dintre 
îngerii care fuseseră martori la scena umilirii lui Hristos și care veghea 
asupra locului Său de odihnă s-a alăturat îngerului venit din cer și au 
coborât împreună la mormânt. Când s-au apropiat, pământul a fost 
zguduit și a avut loc un mare cutremur.

Soldații din garda romană au fost cuprinși de groază. Unde era 
acum puterea lor de a păzi trupul lui Isus? Ei nu s-au gândit nici la 
datoria lor, nici la faptul că ucenicii puteau să-L fure pe Isus. Când lu-
mina îngerilor a strălucit de jur împrejur, mai puternică decât soarele, 
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soldații din garda romană au căzut la pământ. Unul dintre îngeri a răs-
turnat piatra cea mare de la intrarea mormântului și s-a așezat pe ea. 
Celălalt a intrat în mormânt și a dezlegat ștergarul de pe capul lui Isus. 

„Tatăl Tău Te cheamă”

Apoi, un înger din cer a strigat cu un glas care a făcut pământul 
să se cutremure, spunând: „Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Tău Te cheamă! 
Vino!” Moartea nu mai putea să își păstreze stăpânirea asupra Lui. 
Isus a înviat ca un biruitor plin de triumf. Oștirea îngerească a privit 
scena cu o admirație solemnă. Când Domnul Isus a ieșit din mormânt, 
acei îngeri strălucitori s-au aplecat la pământ, I s-au închinat și L-au 
salutat cu cântece de biruință și triumf. 

Raportul gărzii romane

Când oștirea îngerilor lui Dumnezeu s-a îndepărtat de mormânt și 
lumina și slava lor au dispărut, soldații din garda romană au îndrăznit 
să privească în jurul lor. Ei au fost plini de uimire când au văzut că 
trupul lui Isus nu mai era acolo. S-au dus în grabă în cetate să le spună 
preoților și bătrânilor ce văzuseră. În timp ce ucigașii aceia ascultau 
raportul lor uluitor, paloarea se așternea pe fețele lor. Erau cuprinși 
de groază, gândindu-se la ce făcuseră. Dacă raportul era corect, ei 
erau pierduți. Au rămas tăcuți pentru un timp, uitându-se unul la altul 
și neștiind ce să facă sau ce să spună. A accepta raportul însemna a 
se condamna singuri. Au mers deoparte să se consfătuiască cu privire 
la ce era de făcut. Ei au ajuns la concluzia că, dacă raportul adus de 
soldații din garda romană va fi răspândit printre oameni, aceia ca-
re L-au trimis pe Hristos la moarte vor fi omorâți, pentru că au fost 
ucigașii Săi. 

S-a luat hotărârea de a-i plăti pe soldați să păstreze secret lucrul 
acela. Preoții și bătrânii le-au oferit o sumă mare, zicându-le: „Spuneți 
așa: «Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au fu-
rat»” (Matei 28:13). Când soldații au întrebat ce li se va face pentru că 
au dormit în post, conducătorii iudei le-au făgăduit că îl vor convinge 

Cartea anului 2017.indd   77 25/05/2017   14:30:00



78

ISTORIA SPERANȚEI

pe guvernator să-i lase în pace și vor fi în siguranță. De dragul banilor, 
soldații din garda romană și-au vândut onoarea și au fost de acord să 
urmeze sfatul preoților și al bătrânilor. 

Primele roade ale răscumpărării

Când Domnul Isus a strigat, atârnând pe cruce, „S-a isprăvit!”, stân-
cile s-au rupt, pământul s-a cutremurat și câteva morminte s-au des-
chis. Când El a înviat ca biruitor asupra morții și mormântului, în timp 
ce pământul se clătina și slava cerului strălucea în jurul locului sfânt, 
la chemarea Sa, mulți morți neprihăniți au înviat ieșind din mormin-
te pentru a fi martori că El înviase. Acești sfinți înviați favorizați au 
ieșit din morminte cu un trup proslăvit. Ei au fost aleși dintre oamenii 
sfinți din fiecare veac, de la creație și până în zilele Domnului Hristos. 
Astfel că, în timp ce acei conducători iudei căutau să ascundă faptul 
învierii lui Hristos, Dumnezeu a ales să scoată din morminte un grup 
de oameni pentru a mărturisi că Isus înviase și pentru a proclama  
slava Sa.

Aceia care au ieșit din morminte după învierea lui Isus li s-au arătat 
multora, spunându-le că jertfa pentru om fusese adusă la îndeplini-
re, că Domnul Isus, pe care iudeii L-au răstignit, înviase și, ca dovadă 
pentru cuvintele lor, ei declarau: „Noi am înviat odată cu El.” Ei au 
mărturisit că fuseseră chemați să iasă din morminte prin puterea Sa 
cea mare. În ciuda faptului că au fost răspândite minciuni, nici Satana 
și îngerii lui, nici preoții cei mai de seamă nu au putut să ascundă 
învierea Domnului Hristos, pentru că acest grup de oameni sfinți, ca-
re au fost scoși din mormintele lor, au răspândit vestea minunată și 
fericită. Domnul Isus, de asemenea, li S-a arătat ucenicilor Săi, care 
erau întristați și cu inima zdrobită, risipind temerile lor și umplându-i 
de bucurie.

Femeile de la mormânt

În prima zi a săptămânii, dimineața devreme, încă înainte de a 
se lumina, femeile sfinte au venit la mormânt, aducând miresme 
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pentru a-I unge trupul lui Isus. Ele au descoperit că piatra grea fu-
sese dată la o parte de la intrarea în mormânt și că trupul lui Isus 
nu era acolo. Inima le-a fost cuprinsă de teama că vrăjmașii lor lu-
aseră trupul. Deodată, au văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, cu fețele 
strălucitoare. Făpturile acestea cerești au înțeles cu ce scop venise-
ră femeile și le-au spus imediat că Isus nu era acolo, pentru că în-
viase, dar că puteau să vadă locul unde Se aflase. Îngerii le-au po-
runcit să meargă și să le spună ucenicilor că El îi va întâmpina în 
Galileea. Cu teamă, dar cu o mare bucurie, femeile s-au întors în gra-
bă la ucenicii întristați și le-au spus lucrurile pe care le văzuseră și le  
auziseră. 

Ucenicii nu au putut să creadă că Domnul Hristos înviase, dar au 
alergat grăbiți la mormânt, împreună cu femeile care le aduseseră 
vestea. Ei au descoperit că Isus nu era acolo, au văzut pânzele în care 
fusese înfășurat, dar nu au putut să creadă că El înviase. S-au întors 
acasă, minunându-se atât de ce văzuseră, cât și de vestea care le fu-
sese adusă de femei. 

Totuși Maria a ales să mai rămână în jurul mormântului, gândin-
du-se la ce văzuse și fiind tulburată de gândul că ar fi putut să se fi 
înșelat. Ea a simțit că o așteptau încercări noi. A fost cuprinsă din nou 
de întristare și a început să plângă amar. S-a aplecat să privească din 
nou în interiorul mormântului și a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb. 
Unul stătea acolo unde fusese capul lui Isus, celălalt stătea în locul 
unde fuseseră picioarele Sale. Ei i-au vorbit cu duioșie și au întrebat-o 
de ce plângea. Ea a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu și nu 
știu unde L-au pus” (Ioan 20:13).

„Nu Mă ține!”

Când s-a întors de la mormânt, Maria L-a văzut pe Isus stând în 
apropiere, dar nu L-a cunoscut. El i-a vorbit cu duioșie, întrebând-o 
care era cauza întristării ei și pe cine căuta. Ea a presupus că era grădi-
narul și l-a întrebat dacă El era cel care Îl luase pe Domnul ei, rugându-L 
să-i spună unde Îl pusese, ca să-L poată lua înapoi. Domnul Isus i-a 
vorbit cu vocea Sa cerească, spunându-i: „Marie!” Ea era familiarizată 
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cu tonul vocii Sale dragi și a răspuns îndată: „Învățătorule!” Plină de 
bucurie, a fost gata să-L îmbrățișeze, dar Isus i-a zis: „Nu Mă ține, căci 
încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la frații Mei și spune-le că 
Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul 
vostru” (Ioan 20:17). Cuprinsă de bucurie, ea s-a grăbit să le ducă 
ucenicilor vestea cea bună. Domnul Isus S-a înălțat repede la Tatăl 
Său pentru a auzi personal că El a acceptat jertfa și pentru a primi 
toată puterea în cer și pe pământ. 

În timp ce S-a aflat în prezența lui Dumnezeu, împreună cu acea 
oștire cerească strălucitoare și înconjurat de slava Tatălui, Domnul 
Isus nu i-a uitat pe ucenicii Săi de pe pământ, ci a primit putere de la 
Tatăl Său ca să Se întoarcă la ucenici și să le împartă puterea aceasta. 
El S-a întors în aceeași zi și li S-a arătat ucenicilor. Atunci, le-a îngăduit 
să-L atingă, deoarece Se suise la Tatăl Său și primise puterea.

Toma Necredinciosul

Toma nu a fost prezent cu ocazia aceea, dar când i s-a spus, nu a 
primit cu umilință raportul ucenicilor, ci a afirmat ferm și sigur pe el 
că nu va crede până nu va pune degetul pe rănile cuielor și nu va atin-
ge coasta care fusese străpunsă de sulița nemiloasă. Prin declarația 
aceasta, el a arătat o lipsă de încredere în frații lui. Dacă toți ar cere 
aceeași dovadă, nimeni nu L-ar primi acum pe Isus și nu ar crede în 
învierea Sa. Totuși voia lui Dumnezeu era ca raportul ucenicilor să fie 
primit de aceia care nu vor putea să-L vadă și să-L audă ei înșiși pe 
Mântuitorul cel înviat. 

Dumnezeu nu a fost mulțumit de necredința lui Toma. Când 
Domnul Isus i-a întâlnit din nou pe ucenicii Săi, Toma a fost prezent, 
iar când L-a văzut pe Isus, a crezut. Totuși el declarase că nu va fi 
mulțumit fără dovada atingerii, pe lângă aceea a vederii, iar Domnul 
Isus i-a dat dovada pe care o dorise. Toma a strigat: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu!” Isus l-a mustrat pentru necredința lui, spunând: 
„Toma, pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și 
au crezut” (Ioan 20:28,29).
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Decăderea celui ce L-a condamnat pe Hristos

În timp ce vestea se răspândea din cetate în cetate și din sat în sat, 
iudeii, la rândul lor, se temeau pentru propria viață și își ascundeau 
ura pe care o nutreau față de ucenici. Singura lor speranță era aceea 
de a-și răspândi minciuna. Aceia care doreau ca minciuna aceasta să 
fie adevărată o acceptau. Când a aflat că Hristos înviase, Pilat a în-
ceput să tremure. El nu putea să se îndoiască de mărturia primită 
și, din clipa aceea, nu și-a mai găsit liniștea niciodată. El L-a trimis 
pe Isus la moarte de dragul onorurilor lumești și de teama de a-și 
pierde autoritatea și viața. Acum era pe deplin convins că omul de 
sângele căruia era vinovat nu a fost doar un nevinovat, ci a fost chiar 
Fiul lui Dumnezeu. Viața lui Pilat a fost nenorocită până la sfârșitul 
ei. Disperarea și groaza i-au distrus orice simțământ de speranță și 
bucurie. El a refuzat să fie mângâiat și a suferit o moarte cât se poate 
de cumplită.

Patruzeci de zile cu ucenicii

Domnul Isus a rămas cu ucenicii Săi patruzeci de zile, aducându-le 
bucurie și fericire în suflet, pe măsură ce le descoperea tot mai am-
plu realitățile Împărăției lui Dumnezeu. El le-a încredințat misiunea 
de a mărturisi despre lucrurile pe care le văzuseră și le auziseră cu 
privire la suferințele, moartea și învierea Sa, cu privire la faptul că El 
adusese o jertfă pentru păcat și că toți aceia care vor veni la El vor 
avea viața veșnică. Domnul le-a spus cu sinceritate plină de dragoste 
că vor fi persecutați și necăjiți, dar că vor găsi alinare, amintindu-și de 
experiența lor și de cuvintele pe care li le spusese El. Le-a spus că El 
biruise ispitele lui Satana și câștigase această biruință prin încercări 
și suferință. Satana nu mai avea nicio putere asupra Sa, dar își va în-
drepta ispitele împotriva lor și împotriva tuturor acelora care vor cre-
de în Numele Său. Totuși ei vor putea să biruiască, așa cum biruise El. 
Domnul Isus i-a înzestrat pe ucenicii Săi cu puterea de a face minuni și 
le-a spus că, deși vor fi persecutați de oamenii nelegiuiți, El îi va trimi-
te, din când în când, pe îngerii Săi pentru a-i elibera. Ei nu aveau să-și 
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piardă viața până nu își vor îndeplini misiunea, iar apoi, era posibil să 
li se ceară să-și pecetluiască mărturia cu propriul sânge. 

Urmașii Lui au ascultat cu bucurie și nerăbdare învățăturile Sale, 
sorbind cu nesaț fiecare cuvânt care ieșea de pe buzele Lui. Acum 
știau cu certitudine că El era Mântuitorul lumii. Cuvintele Sale pătrun-
deau adânc în inima lor și le părea rău că trebuiau să fie despărțiți 
curând de Învățătorul lor ceresc și că nu vor mai auzi cuvintele Sale 
pline de mângâiere și har. Totuși inima lor era încălzită de dragoste și 
de o bucurie imensă, deoarece Isus le-a spus că va merge și va pregăti 
un loc pentru ei, apoi Se va întoarce și îi va lua cu Sine, ca să fie pentru 
totdeauna împreună cu El. De asemenea, Domnul le-a făgăduit că le 
va trimite Mângâietorul, Duhul Sfânt, pentru a-i călăuzi în tot adevă-
rul. „Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat” (Luca 24:50).

Înălțarea lui HriStoS

Tot cerul aștepta ora triumfului, când Domnul Isus trebuia să Se 
înalțe la Tatăl Său. Îngerii au venit să-L întâmpine pe Împăratul sla-
vei și să-L escorteze triumfător până la porțile cerului. După ce i-a 
binecuvântat pe ucenicii Săi, Isus S-a despărțit de ei și a fost luat 
la cer. Pe când Se înălța, toți cei care fuseseră înviați cu ocazia în-
vierii Sale L-au urmat. De asemenea, au fost însoțiți de o mulțime 
de îngeri, în timp ce o altă oștire îngerească, fără număr, aștepta 
în cer sosirea Sa. 

Apoi, întreaga oștire cerească L-a înconjurat pe Comandantul ei 
maiestuos și s-a închinat înaintea Lui în semn de adâncă adorare. 
Îngerii și-au pus coroanele scânteietoare la picioarele Sale. După ace-
ea, și-au luat harpele de aur și sunetele melodioase au umplut cerul 
de cântece adresate Mielului care a fost înjunghiat, dar care trăiește 
iarăși în mărire și glorie. 

Promisiunea revenirii

În timp ce ucenicii priveau cu tristețe spre cer pentru a surprinde 
ultima imagine a Domnului lor care Se înălța, doi îngeri îmbrăcați în 
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alb au venit lângă ei și le-au spus: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă 
uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va 
veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer” (Faptele apostolilor 
1:11). Ucenicii au vorbit despre faptele Sale minunate și despre eve-
nimentele ciudate și pline de slavă care avuseseră loc într-o perioadă 
scurtă.

Furia lui Satana

Satana s-a consfătuit din nou cu îngerii lui și, cu ura cea mai 
înverșunată împotriva guvernării lui Dumnezeu, le-a spus că, atâ-
ta vreme cât își vor păstra puterea și autoritatea asupra pământu-
lui, eforturile lor împotriva urmașilor lui Isus vor trebui să fie de ze-
ce ori mai puternice. Ei nu reușiseră să biruiască în lupta împotriva 
Domnului Hristos, dar, dacă era posibil, voiau să-i biruiască pe urmașii 
Săi. Generație după generație, ei trebuiau să-i prindă în capcană pe 
cei care cred în Isus. Apoi, îngerii lui Satana au plecat ca niște lei 
furioși, căutând să-i nimicească pe urmașii lui Isus.
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Capitolul 10 

PUTEREA

C 
ând le-a explicat ucenicilor semnificația profețiilor cu privire 
la Sine, Domnul Isus i-a asigurat că toată puterea I-a fost dată 

în cer și pe pământ și le-a poruncit să meargă și să propovăduiască 
Evanghelia la orice făptură. Deodată, vechea speranță a ucenicilor 
că Isus Își va ocupa locul pe tronul lui David din Ierusalim a reînvi-
at și L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi 
din nou Împărăția lui Israel?” (Faptele apostolilor 1:6). Mântuitorul a 
lăsat în mintea lor o incertitudine cu privire la subiectul acesta, răs-
punzându-le că nu era treaba lor să știe „vremurile sau soroacele; pe 
acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (Faptele apostolilor 1:7).

Ucenicii au început să spere că venirea minunată a Duhului Sfânt îi 
va influența pe iudei să-L primească pe Isus. Mântuitorul S-a abținut 
să le dea orice altă explicație, deoarece știa că, atunci când Duhul 
Sfânt va veni asupra lor într-o măsură deplină, mintea lor va fi ilumi-
nată și vor înțelege întru totul lucrarea pe care o aveau de făcut și pe 
care o vor continua chiar din punctul în care o lăsase El. 

Ucenicii s-au adunat în camera de sus, rugându-se cu toții, îm-
preună cu femeile credincioase, cu Maria, mama lui Isus, și cu frații 
Săi. Frații aceștia, care fuseseră necredincioși, erau acum pe deplin 
întemeiați în credința lor, datorită evenimentelor legate de răstignire 
și de învierea și înălțarea Domnului. Numărul celor adunați era de 
aproximativ o sută douăzeci. 
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Coborârea Duhului Sfânt

„În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată 
a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut  
toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împăr-
țin du-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au 
umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după 
cum le da Duhul să vorbească.” Faptul că Duhul Sfânt a luat forma 
unor limbi de foc, împărțindu-Se deasupra capetelor lor și rămânând 
peste cei adunați, a fost un simbol al darului care le-a fost dat pentru 
a vorbi fluent câteva limbi diferite, cu care nu fuseseră familiarizați 
mai înainte. Apariția focului semnifica zelul fierbinte cu care urmau să 
lucreze, precum și puterea care va însoți cuvintele lor. 

Sub influența acestei iluminări cerești, Scripturile, pe care li le ex-
plicase Domnul Hristos, au revenit în mintea lor cu o strălucire vie și 
cu frumusețea unui adevăr clar și puternic. Vălul care îi împiedicase să 
înțeleagă sfârșitul rânduielilor care fuseseră abolite a fost dat la o par-
te, iar ei au priceput cu o claritate deplină scopul misiunii Domnului 
Hristos și natura Împărăției Sale.

În puterea Cincizecimii

Iudeii fuseseră împrăștiați în aproape toate ţările și vorbeau limbi 
diferite. Ei veniseră de la distanțe mari la Ierusalim și locuiau tempo-
rar acolo ca să poată rămâne pentru perioada sărbătorilor religioase, 
care erau în plină desfășurare, și pentru a respecta cerințele ceremo-
niale. Când s-au adunat acolo, iudeii vorbeau toate limbile aflate în 
circulație la data aceea. Diversitatea limbilor era o mare piedică pen-
tru lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu de a predica învățătura despre 
Domnul Hristos până în cele mai îndepărtate părți ale lumii. Faptul că 
Dumnezeu a împlinit această nevoie a apostolilor într-o modalitate 
miraculoasă a fost pentru oameni confirmarea deplină a mărturiei lor 
despre Hristos. Duhul Sfânt făcuse pentru ei un lucru pe care ei nu ar 
fi putut să-l facă într-o viață. Acum, ei puteau să răspândească ade-
vărul Evangheliei până departe, vorbind cu acuratețe limba acelora 
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pentru care lucrau. Darul acesta miraculos a fost dovada cea mai înal-
tă pe care puteau să o prezinte lumii pentru a arăta că misiunea lor 
purta semnătura Cerului. 

„Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate 
neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea 
s-a adunat și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind 
în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: «Toți 
aceștia care vorbesc, nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fie-
căruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?»”

Preoții și conducătorii s-au înfuriat peste măsură din cauza acestei 
manifestări uimitoare, despre care s-a vorbit pretutindeni în Ierusalim 
și în împrejurimi, dar nu au îndrăznit să dea curs răutății lor, de tea-
ma de a nu fi victimele urii oamenilor. Ei Îl uciseseră pe Domnul, dar 
iată că aici se aflau slujitorii Săi, niște oameni neînvățați din Galileea, 
care prezentau împlinirea minunată a profeției și învățătura lui Isus, 
vorbind în toate limbile din vremea aceea. Ei vorbeau cu putere 
despre lucrările minunate ale Mântuitorului și le explicau ascultă-
torilor lor planul de mântuire înfăptuit prin mila și jertfa Fiului lui 
Dumnezeu. Cuvintele lor convingeau și converteau miile de oameni 
care le ascultau. Tradițiile și superstițiile care le fuseseră inspirate 
de preoți erau spulberate din mintea lor, iar ei primeau învățăturile 
curate ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Predica lui Petru

Petru le-a explicat că manifestarea aceasta era împlinirea directă a 
profeției lui Ioel, care vestise că o putere ca aceasta va veni asupra oa-
menilor lui Dumnezeu ca să-i pregătească pentru o lucrare deosebită. 

Petru a prezentat genealogia lui Hristos, care ajungea direct la fa-
milia onorabilă a lui David. El nu a folosit niciuna dintre învățăturile 
Domnului Isus pentru a dovedi că poziția lui era adevărată, deoarece 
știa că prejudecățile lor erau atât de mari, încât învățăturile Domnului 
nu vor avea niciun rezultat. Totuși el a îndrumat gândurile lor spre 
David, pe care iudeii Îl considerau a fi un patriarh respectabil al po-
porului lor. 
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Petru a spus: „Căci David zice despre El: «Eu aveam totdeauna pe 
Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă 
clatin. De aceea, mi se bucură inima și mi se veselește limba; chiar 
și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în 
Locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.»”

Aici, Petru arată că David nu ar fi putut să vorbească despre sine 
însuși, ci a vorbit într-o modalitate categorică despre Isus Hristos. David 
a murit la fel ca toți ceilalți oameni, iar mormântul lui și rămășițele sale 
pământești respectate fuseseră păstrate cu mare grijă până la data 
aceea. Ca împărat al lui Israel și, de asemenea, ca profet, David fusese 
onorat de Dumnezeu într-o modalitate deosebită. Într-o viziune pro-
fetică, i s-au arătat viața și lucrarea viitoare a Domnului Hristos. El a 
văzut felul în care Domnul urma să fie respins, precum și evenimentele 
judecării, răstignirii, înmormântării, învierii și înălțării la cer. 

David a mărturisit că sufletul lui Hristos nu urma să fie lăsat în 
mormânt și nici trupul Său nu va vedea putrezirea. Petru arată că 
profeția aceasta s-a împlinit prin Isus din Nazaret. Dumnezeu Îl învia-
se cu adevărat, înainte ca trupul Său să putrezească. Acum, El era Cel 
înălțat în ceruri. 

În ocazia aceea memorabilă, foarte mulți oameni, care până atunci 
ridiculizaseră ideea că o persoană atât de umilă cum era Isus ar fi pu-
tut să fie Fiul lui Dumnezeu, au ajuns să fie convinși pe deplin de ade-
văr și L-au recunoscut ca Mântuitor al lor. Trei mii de persoane s-au 
adăugat la numărul bisericii. Apostolii au vorbit prin puterea Duhului 
Sfânt, iar cuvintele lor nu au putut să fie combătute, deoarece erau 
întărite prin minunile uimitoare pe care le făceau ca urmare a revăr-
sării Duhului lui Dumnezeu. Ucenicii înșiși au fost uluiți de rezultatul 
acestei coborâri a Duhului Sfânt și de roadele rapide și îmbelșugate 
ale lucrării de câștigare a sufletelor. Toți oamenii au fost plini de uimi-
re. Aceia care nu au renunțat la prejudecățile și la fanatismul lor au 
fost atât de copleșiți, încât nu au îndrăznit să oprească lucrarea ace-
ea puternică nici prin cuvinte, nici prin violență, iar de la data aceea 
împotrivirea lor a încetat.

Chiar dacă au fost clare și convingătoare, argumentele apos-
tolilor nu ar fi putut să îndepărteze prejudecățile iudeilor care se 
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împotriviseră unor dovezi atât de mari. Totuși Duhul Sfânt a făcut ca 
argumentele acelea să pătrundă în inima lor cu o putere divină. Ele 
erau ca niște săgeți ascuțite ale Celui Atotputernic, convingându-i de 
vina îngrozitoare de a-L fi respins și răstignit pe Domnul slavei. „După 
ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui 
Petru și celorlalți apostoli: «Fraților, ce să facem?» «Pocăiți-vă», le-a 
zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.»”

Petru i-a ajutat pe oamenii convertiți să înțeleagă faptul că ei Îl res-
pinseseră pe Hristos din cauză că fuseseră înșelați de preoți și condu-
cători, iar dacă vor continua să ceară sfatul lor și să aștepte ca acei con-
ducători să-L recunoască pe Hristos înainte ca ei înșiși să îndrăznească 
să facă astfel, nu-L vor primi niciodată pe Mântuitorul. Deși pretin-
deau că sunt sfinți, oamenii aceia influenți căutau cu ambiție și cu zel 
bogățiile și slava lumească. Ei nu aveau să vină niciodată la Hristos 
pentru a primi lumina. Domnul Isus prevestise o pedeapsă îngrozi-
toare pentru oamenii aceia din cauza necredinței lor încăpățânate, în 
ciuda celor mai convingătoare dovezi care le fuseseră date cu privire 
la faptul că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. 

Din clipa aceea, limba vorbită de ucenici era curată, simplă și co-
rectă în cuvinte și accent, indiferent dacă era limba lor maternă sau 
o limbă străină. Oamenii aceștia umili, care nu învățaseră niciodată 
în școlile profeților, prezentau adevărurile într-o modalitate atât de 
clară și distinctă, încât aceia care îi auzeau erau uluiți. Ei nu puteau să 
meargă până în cele mai îndepărtate părți ale lumii, dar la sărbătoa-
rea aceea se aflau oameni veniți din toate colțurile pământului, iar ei 
au dus adevărurile primite în căminele lor și le-au vestit celor din țara 
lor, câștigând suflete pentru Hristos. 

O învăţătură pentru zilele noastre

Mărturia aceasta cu privire la întemeierea bisericii creștine ne es-
te dată nu numai ca o parte importantă a istoriei sfinte, ci și ca o 
învățătură. Toți aceia care mărturisesc a crede în Numele lui Hristos 
trebuie să aștepte, să vegheze și să se roage cu un singur gând. Toate 
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neînțelegerile dintre ei trebuie să fie înlăturate, iar unitatea și dra-
gostea duioasă trebuie să predomine în mijlocul lor. Atunci, rugăciu-
nile noastre se vor înălța unite și cu o credință stăruitoare către Tatăl 
ceresc. După aceea, să așteptăm cu răbdare și cu speranță împlinirea 
făgăduinței Sale. 

Răspunsul poate să vină pe neașteptate și cu o putere copleșitoare 
sau poate să întârzie zile și săptămâni, punându-ne credința la încer-
care. Totuși Dumnezeu știe cum și când să răspundă la rugăciunile 
noastre. Partea noastră în lucrare este să ne punem în legătură cu 
mijloacele prevăzute de Dumnezeu. El este răspunzător pentru partea 
Sa în lucrare. Dumnezeu este credincios față de lucrurile făgăduite. 
Partea cea mare și importantă care ne revine este să avem o sin-
gură inimă și un gând, înlăturând orice invidie și răutate și, ca niște 
oameni umili ai rugăciunii, să veghem și să așteptăm. Domnul Isus, 
Reprezentantul și Conducătorul nostru, este gata să facă pentru noi 
același lucru pe care l-a făcut pentru cei care s-au rugat și au vegheat 
în Ziua Cincizecimii.
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Capitolul 11 

APOSTAZIA

C 
ând le-a descoperit ucenicilor Săi soarta Ierusalimului și eveni-
mentele celei de a doua veniri, Domnul Isus a vorbit, de aseme-

nea, și despre experiența celor din poporului Său din timpul când va 
fi luat din mijlocul lor și până când Se va întoarce cu putere și slavă 
pentru a-i elibera. De pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul a văzut fur-
tunile care erau pe punctul să vină peste biserica apostolică și, pă-
trunzând mai adânc în viitor, ochii Săi au privit loviturile nemiloase 
și devastatoare care urmau să vină asupra urmașilor Săi în veacurile 
viitoare de întuneric și persecuție. Prin câteva declarații succinte, de o 
semnificație uimitoare, El a profetizat felul în care conducătorii lumii 
acesteia vor nedreptăți biserica lui Dumnezeu. Urmașii lui Hristos tre-
buiau să meargă pe aceeași cale a umilinței, ocării și suferinței pe care 
a mers Domnul lor. Vrăjmășia care a izbucnit împotriva Mântuitorului 
lumii se va manifesta împotriva tuturor acelora care vor crede în 
Numele Său.

Istoria bisericii timpurii a dovedit împlinirea cuvintelor Mântui-
torului. Puterile pământului și ale iadului s-au unit împotriva lui 
Hristos, adică împotriva urmașilor Săi. Păgânismul a prevăzut că dacă 
Evanghelia va triumfa, atunci templele și altarele lui vor fi spulbera-
te. Ca atare și-a unit puterile pentru a nimici creștinismul. Focurile 
persecuțiilor au fost aprinse. Creștinii au fost lipsiți de proprietățile 
lor și alungați din casele lor. Ei „au dus o mare luptă de suferințe”. 
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Ei „au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare” (Evrei 11:36). Un 
mare număr de credincioși și-au pecetluit mărturia cu propriul sânge. 
Indiferent dacă erau nobili sau robi, bogați sau săraci, învățați sau fără 
școală, au fost uciși fără milă.

Însă eforturile lui Satana de a nimici biserica lui Hristos prin 
violență au fost zadarnice. Marea luptă în care și-au dat viața ucenicii 
lui Isus nu a încetat când acești purtători de stindard credincioși au 
căzut la datorie. Deși păreau că sunt înfrânți, ei au biruit. Lucrătorii 
lui Dumnezeu au fost uciși, dar lucrarea Sa a înaintat fără încetare. 
Evanghelia a continuat să se răspândească, iar numărul credincioșilor 
a crescut. Ea a ajuns în regiuni care erau inaccesibile chiar și armatelor 
Romei. Un creștin îi combătea pe păgânii care susțineau persecuția, 
spunând: „Puteți să ne ucideți, să ne torturați, să ne condamnați… 
Nedreptatea voastră este dovada că noi suntem nevinovați… Iar cruzi-
mea voastră nu vă e de folos.” Poziția aceasta a devenit o invitație și 
mai puternică pentru a-i aduce pe alții la credința în Hristos. „Cu cât 
suntem doborâți mai adesea de voi, cu atât numărul credincioșilor va 
spori; sângele creștinilor este o sămânță.” 

Mii de credincioși au fost închiși și uciși, dar au apărut alții care 
le-au ocupat locurile. Aceia care au fost martirizați pentru credința 
lor au murit cu siguranța mântuirii și au fost considerați de Hristos ca 
fiind biruitori. Ei au dus lupta cea bună și urmează să li se dea cununa 
de slavă la revenirea Sa. Suferința pe care creștinii au suportat-o 
i-a adus mai aproape unul de altul și de Mântuitorul lor. Exemplul lor 
viu și mărturia depusă la moarte au fost o dovadă continuă pentru 
adevăr și, acolo unde era cel mai puțin de așteptat, supușii lui Satana 
plecau din slujba lui și se înrolau sub steagul lui Hristos. 

Compromisul cu păgânismul

Ca urmare, Satana a plănuit să lupte cu un succes mai mare îm-
potriva guvernării lui Dumnezeu, înfigându-și steagul chiar în biserica 
creștină. Dacă puteau să fie înșelați și determinați să-L nemulțumească 
pe Dumnezeu, puterea urmașilor lui Hristos, fermitatea și tăria lor su-
fletească vor scădea, iar ei vor ajunge o pradă ușoară pentru el. 
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Așadar, marele vrăjmaș a început să câștige prin șiretlic ce nu 
reușise să obțină prin forță. Persecuția a încetat, iar locul ei a fost luat 
de atracția periculoasă a prosperității trecătoare și a cinstei lumești. 
Cei idolatri au fost determinați să accepte o parte a credinței creștine, 
în timp ce respingeau alte adevăruri esențiale. Ei declarau că Îl pri-
mesc pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu și cred în moartea și învierea 
Sa, dar nu aveau nicio convingere cu privire la păcat și nu simțeau 
nicio nevoie de pocăință sau de schimbare a inimii. Având în vedere 
concesiile făcute de ei, acești oameni au propus ca și creștinii să fa-
că niște concesii, așa încât să se poată uni pe platforma credinței în 
Domnul Hristos. 

Biserica s-a aflat într-un pericol îngrozitor. Închisoarea, tortura, fo-
cul și sabia au fost niște binecuvântări în comparație cu acest pericol. 
Unii creștini au rămas neclintiți, declarând că nu pot să facă niciun 
compromis. Alții au gândit că, dacă vor ceda și vor modifica unele as-
pecte ale credinței lor, asociindu-se cu aceia care acceptaseră o parte 
a creștinismului, acesta ar putea să fie un mijloc pentru convertirea 
lor deplină. Urmașii credincioși ai lui Hristos au trecut printr-un timp 
de mare suferință. Sub mantia unui creștinism prefăcut, Satana se 
infiltra personal în biserică pentru a-i degrada credința și pentru a 
abate mintea credincioșilor de la cuvântul adevărului. 

În cele din urmă, o parte tot mai mare din grupul creștinilor a co-
borât standardele și a avut loc o unire între creștinism și păgânism. 
Deși pretindeau că sunt convertiți și intrau în biserică, închinătorii 
la idoli continuau să rămână legați de idolatria lor, schimbând doar 
obiectele de închinare cu chipuri ale lui Isus sau chiar ale Mariei și 
ale sfinților. Aluatul stricat al idolatriei, introdus în felul acesta în bi-
serică, și-a continuat lucrarea dăunătoare. În credința și închinarea 
bisericii au fost introduse învățături lipsite de temeinicie, ritualuri 
superstițioase și ceremonii idolatre. Când urmașii lui Hristos s-au 
unit cu idolatrii, religia creștină a ajuns să fie denaturată, iar biseri-
ca și-a pierdut curăția și puterea. Cu toate acestea, unii nu au fost 
duși în rătăcire de aceste amăgiri. Ei au continuat să-și păstreze 
credincioșia față de Autorul adevărului și I s-au închinat numai lui  
Dumnezeu.
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Întotdeauna au existat două clase în mijlocul acelora care măr-
tu risesc a fi urmași ai lui Hristos. În timp ce o clasă cercetează viața 
Mântuitorului și caută stăruitor să-și corecteze defectele și să se confor-
meze Modelului divin, cei din cealaltă clasă evită adevărurile practice 
și clare care demască ideile lor false. Chiar și în starea ei cea mai bună, 
biserica nu a fost alcătuită întru totul din credincioși adevărați, curați și 
sinceri. Mântuitorul nostru ne-a învățat că aceia care își îngăduie să pă-
cătuiască intenționat nu trebuie să fie primiți în biserică, totuși El a in-
trat în legătură cu oameni care aveau greșeli de caracter și le-a acordat 
binecuvântările învățăturilor și exemplului Său, așa încât să aibă ocazia 
de a înțelege și de a-și corecta ideile greșite. 

Totuși între Prințul luminii și prințul întunericului nu există nicio 
unitate și nici între urmașii lor nu poate să existe unitate. Când au fost 
de acord să se asocieze cu aceia care erau doar pe jumătate convertiți 
de la păgânism, creștinii au pornit pe o cale care i-a dus din ce în 
ce mai departe de adevăr. Satana a tresăltat de bucurie pentru că 
reușise să amăgească un număr atât de mare de urmași ai lui Hristos. 
Apoi, el și-a exercitat puterea într-o măsură și mai mare asupra 
lor, inspirându-i să-i persecute pe aceia care au rămas loiali față de 
Dumnezeu. Nimeni nu putea să înțeleagă atât de bine cum să se îm-
potrivească credinței creștine adevărate, ca aceia care fuseseră când-
va apărătorii ei. Acești creștini apostați s-au asociat cu tovarășii lor pe 
jumătate păgâni și au început lupta împotriva trăsăturilor esențiale 
ale învățăturilor lui Hristos. 

Cei care voiau să rămână credincioși și neclintiți împotriva amăgi-
rilor și nelegiuirilor deghizate în veșminte sacerdotale și introduse în 
biserică au fost nevoiți să treacă printr-o luptă disperată. Biblia nu a 
mai fost acceptată drept standardul credinței. Doctrina libertății re-
ligioase a fost considerată ca fiind o erezie, iar susținătorii ei au fost 
ținta urii și a condamnării. 

Necesara separare

După o luptă îndelungată și aspră, puținii oameni care au ră-
mas credincioși au hotărât să înceteze orice asociere cu biserica 
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apostată, dacă aceasta continua să refuze a se elibera de ideile false 
și de idolatrie. Ei au înțeles că, dacă voiau să se supună Cuvântului 
lui Dumnezeu, separarea de biserică era o necesitate absolută. Ei nu 
au îndrăznit să tolereze ideile false, care erau fatale pentru sufletul 
lor și constituiau un exemplu ce punea în pericol credința copiilor și 
urmașilor copiilor lor. Pentru pace și unitate, ei erau gata să facă orice 
concesie consecventă cu credincioșia față de Dumnezeu, dar simțeau 
că până și pacea avea să fie obținută prea scump dacă prețul ei era 
sacrificarea principiilor. Dacă unitatea putea să fie obținută numai 
prin compromiterea adevărului și a neprihănirii, atunci era mai bine 
să fie dezbinare și chiar război. Bunăstarea avea să vină în biserică și 
în lume dacă principiile care au motivat sufletele acelea statornice ar 
fi fost reînviate în inimile celor din poporul care se declara a fi al lui 
Dumnezeu. 

Apostolul Pavel declară că „toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie 
în Hristos Isus vor fi prigoniți” (2 Timotei 3:12). Prin urmare, de ce 
se pare că persecuțiile au scăzut într-o mare măsură? Singurul motiv 
este că biserica s-a conformat cu standardul lumii și, ca urmare, nu 
stârnește nicio împotrivire. Religia din zilele noastre nu are caracterul 
curat și sfânt care a marcat credința creștină din zilele lui Hristos și 
ale apostolilor Săi. Creștinismul pare să fie atât de popular în lume, 
numai din cauza spiritului de compromis cu păcatul, din cauză că ma-
rile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt privite într-o moda-
litate așa de indiferentă și din cauză că în biserică este atât de puțină  
evlavie. Dacă ar avea loc o reînviere a credinței și a puterii din biserica 
timpurie, spiritul persecuției ar fi reînviat și focurile persecuțiilor ar fi 
aprinse din nou. 

taina Fărădelegii

În a doua sa epistolă către tesaloniceni, apostolul Pavel a profeti-
zat marea apostazie al cărei rezultat avea să fie instituirea puterii pa-
pale. El a declarat că Hristos nu va veni „înainte să fi venit lepădarea 
de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potriv-
nicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește «Dumnezeu» 
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sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul 
lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” Mai mult, apostolul îi 
avertizează pe frații săi că „taina fărădelegii a și început să lucreze” 
(2 Tesaloniceni 2:3,4,7). Încă de la acea dată timpurie, el spunea că în 
biserică se strecoară idei false care vor pregăti calea pentru dezvolta-
rea papalității. 

Puțin câte puțin, la început în tăcere și pe ascuns, apoi din ce în ce 
mai deschis, taina fărădelegii a ajuns tot mai puternică și a câștigat 
controlul asupra minții oamenilor, ducându-și mai departe lucrarea 
amăgitoare și blasfematoare. Obiceiurile păgânismului și-au găsit in-
trarea puțin câte puțin în biserica creștină. Spiritul de compromis și 
de conformism a fost împiedicat pentru un timp de persecuțiile nemi-
loase pe care biserica le-a suportat din partea păgânismului. Totuși, 
când persecuția a încetat și când creștinismul a pătruns în curțile și 
palatele regilor, biserica a lăsat deoparte simplitatea lui Hristos și a 
ucenicilor Săi pentru parada și mândria preoților și conducătorilor 
păgâni. În locul cerințelor lui Dumnezeu, biserica a instituit teoriile 
și tradițiile omenești. Convertirea cu numele a lui Constantin, de la 
începutul secolului al IV-lea, a stârnit o mare bucurie, iar lumea, de-
ghizată în veșmintele neprihănirii, a pășit în interiorul bisericii. După 
aceea, corupția a progresat rapid. Deși părea să fie învins, păgânismul 
a ajuns biruitor. Spiritul lui a preluat conducerea bisericii. Învățăturile, 
ceremoniile și superstițiile lui au fost integrate în credința și închina-
rea pretinșilor urmași ai lui Hristos. 

Compromisul dintre păgânism și creștinism a avut ca rezultat 
apariția omului fărădelegii, despre care profeția spune că se va împo-
trivi lui Dumnezeu și se va înălța mai presus de El. Acel uriaș sistem de 
religie falsă este o capodoperă a puterii lui Satana – un monument al 
eforturilor lui de a se așeza pe scaunul de domnie pentru a conduce 
lumea în conformitate cu voința lui. 

Una dintre învățăturile principale ale Bisericii Romane spune că 
papa este capul vizibil al bisericii universale a lui Hristos, învestit 
cu o autoritate supremă asupra episcopilor și pastorilor din toate 
părțile lumii. Mai mult decât atât, papa și-a atribuit chiar titlurile  
Divinității. 

Cartea anului 2017.indd   95 25/05/2017   14:30:01



96

ISTORIA SPERANȚEI

Satana știa bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare 
să observe amăgirile lui și să se împotrivească puterii lui. Ele constitu-
iau Cuvântul prin care chiar Mântuitorul lumii Se împotrivise atacuri-
lor lui. La fiecare atac, Domnul Hristos ridica scutul adevărului veșnic, 
spunând: „Este scris.” El S-a împotrivit fiecărei sugestii a vrăjma șu-
lui prin înțelepciunea și puterea Cuvântului. Ca să-și păstreze 
in fluența asupra oamenilor și să întărească autoritatea uzurpatoru-
lui papal, Satana trebuia să-i țină pe oameni departe de posibilita-
tea de a cunoaște Scripturile. Biblia urma să-L înalțe pe Dumnezeu și 
să-i așeze pe oameni în poziția lor adevărată, ca urmare, adevărurile  
sfinte trebuiau să fie ascunse și reprimate. Logica aceasta a fost adop-
tată de Biserica Romano-Catolică. Timp de sute de ani, răspândirea 
Bibliei a fost interzisă. Oamenilor li s-a interzis să o citească sau să o 
aibă în casele lor, iar preoții și prelații lipsiți de principialitate inter-
pretau învățăturile ei așa încât să susțină pretențiile lor. Ca urmare, 
papa a ajuns să fie recunoscut aproape universal ca fiind locțiitorul 
lui Dumnezeu pe pământ, înzestrat cu autoritate supremă asupra bi-
sericii și statului. 

Schimbarea vremurilor şi a legii

Odată ce Scriptura – detectorul ideilor false – a fost înlăturată, 
Satana a făcut tot ce a vrut. Profeția declarase că papalitatea „se 
va încumeta să schimbe vremurile și Legea” (Daniel 7:25). Lucrarea 
aceasta s-a desfășurat în timp. Pentru a le oferi celor convertiți din 
păgânism un înlocuitor al închinării la idoli și pentru a promova în 
felul acesta acceptarea formală a creștinismului, treptat, în închina-
rea creștină au fost introduse icoanele și moaștele. În cele din urmă, 
prin hotărârea unui conciliu general, acest sistem de idolatrie papală 
a fost instituit. Ca să ducă până la capăt această lucrare profanatoare, 
Roma și-a asumat dreptul de a scoate din Legea lui Dumnezeu porun-
ca a doua, care interzicea închinarea la chipuri cioplite, împărțind în 
două porunca a zecea, pentru a păstra numărul poruncilor. 

Spiritul concesiilor cu păgânismul a deschis calea pentru o descon-
siderare și mai mare a autorității Cerului. Satana a falsificat și porunca 
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a patra și a încercat să înlăture Sabatul din vechime, ziua pe care 
Dumnezeu o binecuvântase și o sfințise, și să înalțe în locul lui săr-
bătoarea respectată de păgâni ca fiind „Ziua venerabilă a Soarelui”. 
La început, încercarea aceasta de schimbare nu a fost făcută într-un 
mod deschis. În primele secole, adevăratul Sabat a fost respectat de 
toți creștinii. Ei erau zeloși pentru onoarea lui Dumnezeu și credeau 
că Legea Sa este neschimbătoare, așadar respectau cu zel sfințenia 
poruncilor ei. Totuși Satana a lucrat cu o mare subtilitate prin slujitorii 
lui pentru a-și atinge scopul. Pentru ca atenția oamenilor să fie atrasă 
asupra duminicii, ziua aceasta a fost declarată o zi de sărbătoare în 
cinstea învierii lui Hristos. În timpul ei aveau loc servicii religioase, dar 
era privită ca o zi de recreere, iar Sabatul continua să fie respectat cu 
sfințenie.

Pe vremea când încă era păgân, Constantin a dat un decret prin 
care impunea respectarea generală a duminicii în calitate de sărbă-
toare publică în întregul Imperiu Roman. După convertirea lui, el a 
rămas un susținător hotărât al duminicii și și-a impus din nou decretul 
păgân în interesul noii lui credințe. Totuși cinstea arătată față de ziua 
aceasta nu era suficientă pentru a-i împiedica pe creștini să respec-
te Sabatul adevărat ca fiind ziua sfântă a Domnului. Era necesar încă 
un pas: sabatul fals trebuia să fie înălțat pe o poziție de egalitate cu 
cel adevărat. La câțiva ani după emiterea decretului lui Constantin, 
episcopul de la Roma i-a conferit duminicii titlul de Ziua Domnului. 
În felul acesta, oamenii au fost determinați, treptat, să considere că 
duminica avea o anumită măsură de sfințenie. Sabatul original a con-
tinuat să fie respectat.

Arhiamăgitorul încă nu își încheiase lucrarea. El era hotărât să 
aducă lumea creștină sub stindardul lui și să își exercite puterea prin 
locțiitorul său, mândrul pontif care pretindea că este reprezentantul 
lui Hristos. El și-a atins scopul prin păgânii pe jumătate convertiți, 
prin prelații ambițioși și prin oamenii iubitori de lume din biserică. 
Din când în când, au fost întrunite mari concilii bisericești, la care 
s-au adunat demnitarii bisericii din toată lumea. În aproape fiecare 
conciliu, importanța Sabatului pe care îl instituise Dumnezeu a fost 
micșorată puțin câte puțin, în timp ce importanța duminicii a fost tot 
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mai înălțată. Astfel că, în cele din urmă, sărbătoarea păgână a ajuns 
să fie cinstită ca fiind o instituție divină, în timp ce Sabatul Bibliei a 
fost declarat o rămășiță a iudaismului, iar aceia care îl respectau au 
fost declarați blestemați.

Marele apostat reușise să se înalțe „mai presus de tot ce se 
numește «Dumnezeu» sau de ce este vrednic de închinare” (2 Te-
saloniceni 2:4). El îndrăznise să schimbe singura poruncă a Legii divi-
ne, care îndreaptă atenția omenirii într-o modalitate inconfundabilă 
spre Dumnezeul cel viu și adevărat. În porunca a patra, Dumnezeu 
este descoperit ca fiind Creatorul cerului și al pământului și, prin 
această calitate, El Se deosebește de toți zeii falși. Prin faptul că a 
fost sfințită ca zi de odihnă pentru om, ziua a șaptea este un memo-
rial al lucrării creației. Ea a avut scopul de a-L păstra fără încetare în 
atenția oamenilor pe Dumnezeul cel viu, ca fiind izvorul existenței și 
obiectul respectului și al închinării. Satana se străduiește să-i întoar-
că pe oameni de la supunerea față de Dumnezeu și de la asculta-
rea de Legea Sa, și, ca urmare, eforturile lui sunt îndreptate îndeo-
sebi împotriva poruncii a patra, care Îl indică pe Dumnezeu ca fiind  
Creatorul.

Acum, protestanții susțin că evenimentul învierii lui Hristos a făcut 
ca duminica să fie Sabatul creștin. Totuși dovada Scripturii lipsește. 
Nici Domnul Hristos, nici apostolii nu i-au acordat acestei zile o astfel 
de cinstire. Respectarea duminicii în calitate de sărbătoare creștină 
își are originea în „taina fărădelegii”, care își începuse lucrarea în-
că din zilele lui Pavel. Când și unde a adoptat Domnul acest copil al 
papalității? Ce dovadă valabilă poate să fie adusă pentru o schimbare 
cu privire la care Scripturile tac?

În secolul al VI-lea, papalitatea ajunsese să fie foarte bine 
întemeiată. Scaunul ei de domnie a fost așezat în cetatea imperială, iar 
episcopul de la Roma a fost declarat capul întregii biserici. Păgânismul 
îi oferise locul papalității. Balaurul îi dăduse fiarei „puterea lui, scau-
nul lui de domnie și o stăpânire mare” (Apocalipsa 13:2). Atunci au 
început cei 1 260 de ani de asuprire papală care au fost preziși în 
profețiile din Daniel și Apocalipsa (Daniel 7:25; Apocalipsa 13:5-7). 
Creștinii au fost obligați să aleagă fie să renunțe la integritatea lor și 
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să accepte ceremoniile și închinarea papală, fie să-și piardă viața în 
celulele închisorii sau să fie trași pe roată, arși pe rug, ori decapitați. 
Atunci s-au împlinit cuvintele lui Isus: „Veți fi dați în mâinile lor până 
și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulți 
dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu” (Luca 21:16-
17). Persecuția credincioșilor a început cu o furie mai mare ca oricând 
înainte, iar lumea a ajuns să fie un vast câmp de luptă. Timp de sute 
de ani, biserica lui Hristos și-a găsit scăparea în locuri izolate și ascun-
se. Așa spune profetul: „Femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit 
de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șaizeci de zile” 
(Apocalipsa 12:6).

Evul Mediu întunecat

Venirea la putere a Bisericii Romano-Catolice a marcat începutul 
Evului Mediu întunecat. Pe măsură ce puterea ei a crescut, întune-
ricul s-a adâncit. Credința a fost transferată de la Hristos, temelia ei 
adevărată, asupra papei de la Roma. În loc să se încreadă în Fiul lui 
Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și mântuirea veșnică, oamenii 
priveau spre papa și spre preoții și prelații cărora el le delegase au-
toritatea. Ei au fost învățați că papa era mijlocitorul lor, că nimeni 
nu putea să se apropie de Dumnezeu decât prin intermediul lui și, 
mai mult, că el era locțiitorul lui Dumnezeu pentru ei și, prin urmare, 
trebuiau să-i acorde o supunere necondiționată. Orice abatere de la 
cerințele lui era o cauză suficientă pentru pedeapsa cea mai aspră 
asupra trupului și sufletului celui greșit. 

În felul acesta, mintea oamenilor a fost abătută de la Dumnezeu 
și îndreptată spre niște oameni fără milă și supuși greșelii și, mai 
mult, spre prințul întunericului însuși, care își exercita puterea prin 
ei. Păcatul era deghizat în veșmântul sfințeniei. Când Scripturile 
sunt reprimate, iar omul ajunge să se considere suprem, trebuie să 
ne așteptăm doar la fraudă, amăgire și nelegiuire înjositoare. Prin 
înălțarea legilor și tradițiilor omenești s-a arătat decăderea care ur-
mează întotdeauna înlăturării Legii lui Dumnezeu. 
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Zile amenințătoare

Acelea au fost zile amenințătoare pentru biserica lui Hristos. 
Purtătorii de stindard credincioși au fost puțini. Deși adevărul nu 
a rămas lipsit de martori, totuși uneori se părea că ideile false și 
superstiția vor birui întru totul, iar religia adevărată va fi alungată de 
pe pământ. Evanghelia a fost pierdută din vedere, iar formele de reli-
gie s-au înmulțit și oamenii au fost împovărați prin pretenții riguroase.

Ei au fost învățați nu numai să-l considere pe papa ca fiind mijlo-
citorul lor, ci și să se încreadă în propriile fapte pentru ispășirea pă-
catelor. Pelerinajele lungi, actele de penitență, adorarea moaștelor, 
ridicarea bisericilor și altarelor, plătirea unor sume mari către biserică 
– toate acestea și multe fapte asemănătoare erau impuse cu scopul 
de a liniști mânia lui Dumnezeu sau de a obține favoarea Sa, ca și 
când Dumnezeu ar fi asemenea oamenilor, ca să Se înfurie pentru 
lucruri de nimic sau să fie împăcat prin daruri ori acte de penitență!

Secolele care au urmat au cunoscut o sporire continuă a ideilor 
false din învățăturile propuse de Roma. Chiar și înainte de institui-
rea papalității, învățăturile filosofilor păgâni beneficiaseră de atenție 
și exercitaseră o influență în biserică. Mulți care pretindeau că sunt 
convertiți încă erau atașați de învățăturile filosofiei păgâne și nu nu-
mai că au continuat să le cerceteze ei înșiși, dar le-au impus și altora 
ca fiind niște mijloace de a-și extinde influența printre păgâni. În felul 
acesta, în credința creștină au fost introduse unele idei false grave. 
Printre aceste idei, un loc de seamă l-a avut credința în nemurirea 
naturală a omului și în starea de conștiență după moarte. Învățătura 
aceasta a pus temelia pe care Roma a instituit invocarea sfinților și 
adorarea Fecioarei Maria. De asemenea, din ea a apărut și erezia chi-
nului veșnic pentru cei ce mor fără pocăință, care a fost integrată de 
timpuriu în credința catolică. 

Apoi a fost pregătită calea pentru introducerea unei alte invenții a 
păgânismului, pe care Roma a numit-o purgatoriu și a folosit-o pentru 
a îngrozi mulțimile credule și superstițioase. Erezia aceasta susține 
existența unui loc de tortură, unde sufletele care nu meritau condam-
narea veșnică urmau să sufere pedeapsa pentru păcatele lor și, după 
ce erau eliberate de necurăție, urmau să fie primite în cer. 
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Pentru a profita de teama și de greșelile adepților ei, Roma avea 
nevoie de încă o născocire. Aceasta a fost asigurată prin doctrina 
indulgențelor. Tuturor acelora care se înrolau în războaiele prin care 
papa urmărea să își extindă domnia pământească, să-i pedepsească 
pe dușmanii lui sau să-i extermine pe aceia care îndrăzneau să nege 
supremația lui spirituală li se promitea iertarea deplină de păcatele 
trecute, prezente și viitoare și eliberarea de toate durerile și pedepse-
le pentru aceste păcate. De asemenea, oamenii erau învățați că, dacă 
vor plăti bani la biserică, vor putea să se elibereze de vina păcatelor 
și să salveze sufletele prietenilor lor decedați, care erau cuprinse de 
focul chinuitor. Prin astfel de mijloace, Roma și-a umplut vistieriile 
și a susținut luxul, măreția și viciul pretinșilor reprezentanți ai Aceluia 
care nu avusese unde să-Și plece capul. 

Rânduiala biblică a Cinei Domnului fusese înlocuită cu jertfa ido-
latră a euharistiei. Preoții catolici pretindeau că prin ceremonia lor ri-
dicolă și lipsită de viață transformă pâinea și vinul în trupul și sângele 
real al lui Hristos. Ei declarau deschis, cu o încumetare blasfematoare, 
că au puterea de „a-L crea pe Creatorul lor”. Tuturor creștinilor li se 
cerea, sub pedeapsa cu moartea, să jure credință față de această ere-
zie îngrozitoare, care Îl insulta pe Dumnezeu. Aceia care refuzau să o 
creadă erau arși pe rug. 

Miezul zilei papalității a fost miezul nopții întunericului moral al 
lumii. Sfintele Scripturi erau aproape necunoscute nu numai de oa-
meni, ci și de preoți. Asemenea fariseilor din vechime, conducătorii 
papali au urât lumina care le descoperea păcatele. După ce Legea lui 
Dumnezeu, standardul neprihănirii, a fost înlăturată, ei și-au exercitat 
puterea fără limite și au practicat corupția fără a fi reținuți de nimic. 
Frauda, avariția și depravarea au predominat pretutindeni. Oamenii 
nu s-au dat înapoi de la nicio nenorocire prin care ar fi putut să 
câștige bogății sau poziții sociale înalte. Palatele papilor și prelaților 
erau locurile orgiilor celor mai vulgare. Unii dintre pontifii conducă-
tori erau vinovați de nelegiuiri pentru care conducătorii lumești au 
încercat să-i detroneze pe acești demnitari ai bisericii, deoarece erau 
niște monștri prea josnici ca să fie tolerați să stea pe tron. Timp de 
secole nu a avut loc niciun progres în învățământ, arte sau civilizație. 
Creștinătatea a fost lovită de o paralizie morală și intelectuală. 
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Capitolul 12 

SANCTUARUL

R eforma protestantă a apărut pentru a corecta multe dintre ero-
rile Romei. În acelaşi timp, reformatorii au adus în atenţie alte 

subiecte, multă vreme neglijate, pe care le-au găsit în Scriptură. În 
secolul al XIX-lea, interesul pentru a doua venire a lui Isus era în creş-
tere printre cei care studiau Biblia şi aparţineau diferitelor confesiuni 
şi diferite ţări. Mulţi au aşteptat ca acest eveniment să aibă loc în 
prima jumătate a acestui secol. Această mişcare s-a manifestat pre-
ponderent în America de Nord, unde adepţii săi au devenit cunoscuţi 
ca „adventişti”. Bazându-se pe profeţia temporală din Daniel 8:14, cu 
privire la curăţarea sanctuarului, adventiştii aşteptau ca Isus să vină 
şi să cureţe pământul în anul 1844. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, 
unii dintre ei au cercetat Biblia, ca să înţeleagă de ce. 

Sanctuarul pământesc şi sanctuarul ceresc

În cercetarea lor, ei au aflat că sanctuarul pământesc, construit de 
Moise la porunca lui Dumnezeu în conformitate cu modelul care i-a 
fost arătat pe munte, a fost „o asemănare pentru vremurile de acum, 
când se aduc daruri și jertfe” (Evrei 9:9), că acele două încăperi sfinte 
erau „chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”, că Hristos, Marele-Preot, 
este un „slujitor al Locului Preasfânt și al adevăratului cort, care a fost 
ridicat nu de un om, ci de Domnul”, că „Hristos n-a intrat într-un locaș 
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de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului 
locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, 
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9:23; 8:2; 9:24).

Sanctuarul din cer, în care Domnul Isus slujește pentru noi, es-
te marele original, iar sanctuarul construit de Moise a fost o copie 
a acestuia. Așa cum sanctuarul de pe pământ a avut două încăperi, 
Sfânta și Sfânta Sfintelor, tot astfel în sanctuarul ceresc sunt două lo-
curi sfinte. Chivotul care conținea Legea lui Dumnezeu, altarul tămâ-
ierii și alte unelte folosite în serviciul sanctuarului pământesc își au 
corespondentul în sanctuarul ceresc. Într-o viziune sfântă, lui Ioan i 
s-a îngăduit să intre în cer și acolo a văzut sfeșnicul și altarul tămâierii, 
iar când „templul lui Dumnezeu a fost deschis”, el a văzut „chivotul 
legământului” (Apocalipsa 4:5; 8:3; 11:19).

Cei care căutau adevărul au găsit o dovadă indiscutabilă a 
existenței unui sanctuar în ceruri. Moise a făcut sanctuarul pămân-
tesc după modelul care i-a fost arătat. Apostolul Pavel a declarat că 
modelul acela era adevăratul sanctuar din cer (Evrei 8:2,5). Apostolul 
Ioan a mărturisit că-l văzuse în ceruri. 

În anul 1844, la încheierea celor 2 300 de zile, pe pământ nu mai 
exista de multe secole niciun sanctuar, prin urmare, sanctuarul scos 
în evidență în declarația: „Până vor trece două mii trei sute de zile, 
apoi sfântul Locaș va fi curățit”, trebuia să fie sanctuarul din cer. Dar 
cum putea sanctuarul din cer să aibă nevoie de curățire? Cercetătorii 
profeției s-au întors din nou la Scripturi și au aflat că acea curățire nu 
era o îndepărtare a murdăriei fizice, deoarece trebuia să fie făcută 
cu sânge și, ca urmare, trebuia să fie o curățire de păcat. Apostolul 
spune astfel: „Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au 
trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie 
curățite cu jertfe mai bune decât acestea” (Evrei 9:23).

Pentru a cunoaște mai bine curățirea la care face referire profeția, 
era necesară înțelegerea lucrării de slujire din sanctuarul ceresc. 
Aceasta putea să fie cunoscută numai din lucrarea de slujire care s-a 
desfășurat în sanctuarul pământesc, deoarece apostolul Pavel decla-
ră că preoții care au oficiat acolo au făcut „o slujbă care este chipul și 
umbra lucrurilor cerești” (Evrei 8:5).
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Curăţirea sanctuarului

După cum păcatele oamenilor din vechime erau transferate sim-
bolic asupra sanctuarului pământesc, prin sângele jertfei pentru pă-
cat, tot așa păcatele noastre sunt transferate în fapt asupra sanctu-
arului ceresc, prin sângele lui Hristos. Și după cum curățirea tipică a 
sanctuarului pământesc era îndeplinită prin îndepărtarea păcatelor 
care îl întinaseră, tot așa curățirea reală a celui ceresc trebuia să fie 
îndeplinită prin îndepărtarea, sau ștergerea, păcatelor care sunt în-
registrate acolo. Faptul acesta făcea necesară o examinare a cărților 
cerești pentru a stabili cine este îndreptățit să beneficieze de ispășirea 
făcută de Domnul Hristos, prin pocăința de păcat și prin credința în 
El. Ca urmare, curățirea sanctuarului implică o judecată de cercetare. 
Lucrarea aceasta trebuia să fie îndeplinită înainte ca Domnul Hristos 
să vină pentru a-i salva pe cei din poporul Său, deoarece atunci când 
vine, răsplata Sa este cu El, ca să dea fiecărui om după faptele lui 
(Apocalipsa 22:12). 

Astfel, aceia care au urmat lumina progresivă a cuvântului profetic 
au înțeles că, în loc de a veni pe pământ, în 1844, la încheierea celor 
2 300 de zile profetice, Domnul Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din 
sanctuarul ceresc, în prezența lui Dumnezeu, pentru a îndeplini lucra-
rea finală a ispășirii, care pregătea venirea Sa. 

Un mesaj solemn

Când a intrat în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc pentru a 
îndeplini lucrarea finală a ispășirii, Domnul Hristos le-a încredințat 
slujitorilor Săi ultima solie a milei, care urma să-i fie vestită lumii. 
Aceasta este avertizarea îngerului al treilea din Apocalipsa, capitolul 
14. Imediat după proclamarea ei, profetul Îl vede pe Fiul omului ve-
nind în slavă pentru secerișul pământului. 

Mesajul îngerului al treilea (Apocalipsa 14:9-12) conținea ame-
nințarea cea mai înspăimântătoare care le-a fost adresată vreodată 
muritorilor. Un păcat care face să coboare mânia lui Dumnezeu nea-
mestecată cu milă trebuie să fie îngrozitor. Oamenii nu trebuie să fie 
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lăsați în întuneric cu privire la acest subiect important, iar avertizarea 
împotriva acestui păcat trebuie să-i fie vestită lumii înainte de venirea 
judecăților lui Dumnezeu, pentru ca toți să știe de ce urmează să fie 
loviți și să aibă șansa de a scăpa. 

În miezul acestui mare conflict s-au dezvoltat două clase opuse. 
O clasă „se închină fiarei și chipului ei și primește semnul ei”, adu-
când asupra ei judecățile înspăimântătoare cu care a amenințat în-
gerul al treilea. Cealaltă clasă, aflată într-un contrast izbitor cu lumea, 
„păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 
14:9,12).
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Capitolul 13

ELIBERAREA

Î ncepând cu acest capitol, autoarea scrie despre evenimente care 
sunt încă în viitor, dar deseori face uz de timpul trecut, ca un mar-

tor ocular care redă scene la care a asistat. 

Încheierea timpului de probă

Când s-a încheiat perioada de proclamare a mesajului celui de-
al treilea înger, puterea lui Dumnezeu se afla peste cei din poporul 
Său. Ei își îndepliniseră lucrarea și erau pregătiți pentru ceasul încer-
cării care îi aștepta. Ei primiseră ploaia târzie, sau înviorarea de la fața 
Domnului, iar mărturia vie a fost înviorată. Ultima mare avertizare 
răsunase pretutindeni și îi înfuriase pe locuitorii pământului care nu 
au vrut să primească solia. 

Îngerii alergau încoace și încolo în cer. Un înger cu o călimară la 
brâu s-a întors de pe pământ și I-a raportat lui Isus că lucrarea lui era 
îndeplinită, iar sfinții erau numărați și sigilați. Apoi, Isus, care slujise 
înaintea chivotului cu cele Zece Porunci, a lăsat jos cădelnița. El Și-a 
ridicat mâinile și a zis cu voce tare: „S-a sfârșit!” Întreaga oștire înge-
rească și-a depus coroanele la picioarele lui Isus și a făcut declarația 
solemnă: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este 
întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască 
și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai 
departe!” (Apocalipsa 22:11).
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Fiecare caz fusese hotărât pentru viață sau moarte. Când Domnul 
Isus slujise în sanctuar, judecata trecuse de la neprihăniții cei morți 
la neprihăniții cei vii. Hristos Își primise Împărăția, după ce a făcut 
ispășire pentru poporul Său și i-a șters păcatele. Supușii Împărăției 
erau hotărâți. Nunta Mielului avusese loc. Împărăția cerurilor și 
măreția ei Îi fuseseră date lui Isus și moștenitorilor mântuirii, iar 
Domnul Isus urma să conducă în calitate de Împărat al împăraților și 
Domn al domnilor. 

Când Domnul Isus a ieșit din Sfânta Sfintelor, s-a auzit zgomotul 
clopoțeilor de pe veșmântul Său, iar când a plecat, un nor întunecat 
i-a acoperit pe locuitorii pământului. Nu mai era niciun mijlocitor în-
tre omul vinovat și Dumnezeul cel ofensat. Când Domnul Isus stătuse 
între Dumnezeu și omul vinovat, oamenii au fost ținuți în frâu, dar 
când El a plecat din poziția de mijlocitor între om și Tatăl, frâul a fost 
îndepărtat, iar Satana a avut controlul deplin asupra celor care au re-
fuzat să se pocăiască. 

Atâta vreme cât Domnul Isus a slujit în sanctuar a fost imposibil ca 
plăgile să fie revărsate, dar când lucrarea Lui s-a încheiat și mijlocirea 
Lui a încetat, nu a mai rămas nimic în calea mâniei lui Dumnezeu, iar 
aceasta a izbucnit cu furie asupra păcătoșilor vinovați lipsiți de apă-
rare, care desconsideraseră mântuirea și urâseră mustrarea. În acel 
timp îngrozitor, după încheierea mijlocirii lui Isus, sfinții au trăit îna-
intea unui Dumnezeu sfânt fără niciun mijlocitor. Fiecare caz era deja 
stabilit, fiecare nestemată era numărată. 

Prea târziu!

Apoi, Domnul Isus a dezbrăcat mantia preoțească și S-a îmbrăcat 
cu veșmintele Sale împărătești. Pe capul Său erau multe coroane, 
coroană în coroană. El a părăsit curțile cerului înconjurat de oștirea 
îngerească. Plăgile cădeau peste locuitorii pământului. Unii Îl acuzau 
pe Dumnezeu și Îl blestemau. Alții s-au grăbit la cei din poporul lui 
Dumnezeu și i-au rugat să-i învețe cum să scape de judecățile Sale. 
Totuși sfinții nu mai aveau nimic pentru ei. Ultima lacrimă pentru 
cei păcătoși fusese vărsată, ultima rugăciune plină de agonie fusese 
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înălțată, ultima povară fusese purtată, ultima avertizare fusese vesti-
tă. Vocea plăcută a milei nu mai urma să le adreseze nicio invitație. 
Când sfinții și tot cerul au fost interesați de mântuirea lor, ei nu au 
avut niciun interes pentru ei înșiși. Viața și moartea le fuseseră pre-
zentate. Mulți au dorit viața, dar nu au făcut niciun efort pentru a o 
câștiga. Ei nu au ales viața, iar acum nu mai era niciun sânge ispășitor 
pentru a le spăla vinovăția, niciun Mântuitor plin de milă care să ple-
deze pentru ei și să strige: „Mai cruță-i puțină vreme pe cei păcătoși.” 
Tot cerul se unise cu Isus, iar ei au auzit cuvintele îngrozitoare: „S-a 
sfârșit!” Planul de mântuire fusese îndeplinit, dar puțini aleseseră să 
îl accepte. Când vocea milei încetase să se audă, cei nelegiuiți au fost 
cuprinși de groază. Ei au auzit cuvintele rostite cu o claritate îngrozi-
toare: „Prea târziu! Prea târziu!”

Mulți dintre cei nelegiuiți erau foarte înfuriați în timp ce sufe-
reau efectele plăgilor. Era o scenă de agonie îngrozitoare. Părinții 
le reproșau cu amărăciune copiilor, iar copiii le reproșau părinților, 
frații le reproșau surorilor, iar surorile le reproșau fraților. Strigăte și 
vaiete puternice se auzeau din toate direcțiile: „Tu m-ai împiedicat 
să primesc adevărul care m-ar fi salvat de această oră îngrozitoare.” 
Oamenii se întorceau împotriva pastorilor lor cu o ură înverșunată 
și le reproșau zicând: „Voi nu ne-ați avertizat. Ne-ați spus că toată 
lumea urmează să fie convertită și ați strigat: «Pace, pace!» pentru 
a liniști orice temere. Nu ne-ați spus despre ceasul aceasta și ați de-
clarat despre aceia care ne-au avertizat că sunt niște oameni fanatici 
și răi, care ne vor ruina.” Totuși pastorii nu au scăpat de mânia lui 
Dumnezeu. Suferința lor a fost de zece ori mai mare decât suferința 
celorlalți. 

timPul Strâmtorării lui iaCov

Sfinții au plecat din orașe şi sate, asociindu-se în grupuri mici şi 
trăind în locurile cele mai singuratice. Îngerii le aduceau mâncare și 
apă, în timp ce nelegiuiții sufereau de foame și sete. Apoi, conducă-
torii pământului s-au consultat, iar Satana și îngerii lui erau în jurul 
lor. Dintr-o scriere ale cărei copii erau răspândite în diferite părți ale 
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pământului reieșea că, dacă sfinții nu vor supune credința lor deose-
bită, renunțând la Sabat, și dacă nu vor respecta prima zi a săptămâ-
nii, oamenii aveau libertatea de a-i ucide după un anumit timp. Totuși, 
în acest ceas al încercării, sfinții erau calmi și liniștiți, încrezându-se în 
Dumnezeu și bazându-se pe făgăduința Sa care spunea că li se va des-
chide o cale de scăpare. 

În unele locuri, înainte de sosirea timpului pentru aplicarea 
decretului, cei nelegiuiți s-au năpustit asupra sfinților ca să-i ucidă, 
dar îngeri în chip de războinici au luptat pentru ei. Satana a dorit să 
aibă privilegiul de a-i nimici pe sfinții Celui Preaînalt, dar Isus le-a 
poruncit îngerilor Săi să vegheze asupra lor. Dumnezeu avea să fie 
onorat printr-un legământ cu aceia care păziseră Legea Sa sub privi-
rile păgânilor din jurul lor, iar Domnul Isus va fi onorat prin faptul că 
îi va strămuta la cer, fără să vadă moartea, pe cei credincioși care Îl 
așteptaseră o vreme atât de îndelungată.

Sfinții treceau printr-o mare suferință, la nivelul gândurilor lor. Ei 
păreau a fi înconjurați de locuitorii nelegiuiți ai pământului. Toate 
circumstanțele păreau a fi împotriva lor. Unii au început să se tea-
mă că Dumnezeu îi lăsase în cele din urmă să piară în mâna celor 
nelegiuiți. Dar, dacă ochii lor ar fi putut să fie deschiși, ei ar fi văzut 
că sunt înconjurați de îngerii lui Dumnezeu. Apoi a urmat mulțimea 
nelegiuiților înfuriați, iar în urma lor era un număr mare de îngeri răi, 
grăbindu-i pe cei nelegiuiți să-i ucidă pe sfinți. Totuși, înainte de a 
putea să se apropie de poporul lui Dumnezeu, cei nelegiuiți trebuiau 
să treacă mai întâi de grupul acesta de îngeri puternici și sfinți. Faptul 
acesta era imposibil. Îngerii lui Dumnezeu îi făceau să se retragă și îi 
făceau pe îngerii răi să dea înapoi.

Strigătul pentru eliberare

Pentru sfinți, aceasta a fost o perioadă de agonie îngrozitoare. 
Ei strigau zi și noapte către Dumnezeu după eliberare. În aparență, 
nu era nicio posibilitate de scăpare. Cei nelegiuiți începuseră să tri-
umfe insinuând: „De ce nu vă eliberează Dumnezeu din mâinile 
noastre? De ce nu încercați să vă salvați viața?” Totuși sfinții nu le 
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acordau atenție. Asemenea lui Iacov, ei luptau cu Dumnezeu (Geneza 
32:22-32). Îngerii doreau nespus să-i elibereze, dar ei trebuiau să mai 
aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuia să bea paharul și să în-
dure botezul marii încercări. Îngerii, credincioși față de misiunea lor, 
continuau să vegheze asupra lor. Dumnezeu nu va îngădui ca Numele 
Său să fie făcut de rușine printre păgâni. Aproape că a sosit timpul 
când El Își va manifesta puterea nespusă și-i va elibera pe sfinții Săi 
într-un mod plin de slavă. Pentru slava Numelui Său, El îi va elibe-
ra pe toți aceia care L-au așteptat și ale căror nume au fost scrise  
în carte. 

Situația era asemănătoare cu cea din vremea lui Noe. Când a venit 
potopul, Noe și familia lui intraseră în corabie, iar Domnul îi închisese 
înăuntru. Noe îi avertizase cu credincioșie pe locuitorii lumii antedilu-
viene, în timp ce ei îl batjocoreau și râdeau de el. Când apele au venit 
pe pământ, iar ei se înecau unul după altul, au privit corabia pe seama 
căreia făcuseră multe glume și au văzut că aceasta plutea în siguranță 
pe ape, salvându-l pe credinciosul Noe și pe familia lui. Tot astfel  
este și eliberarea poporului lui Dumnezeu, care avertizase lumea cu 
credincioșie cu privire la venirea mâniei Sale. Dumnezeu nu le va în-
gădui celor nelegiuiți să-i nimicească pe aceia care au așteptat să fie 
luați la cer și care nu au vrut să se supună poruncilor fiarei sau să pri-
mească semnul ei. Dacă nelegiuiților le-ar fi fost îngăduit să-i ucidă pe 
sfinți, Satana și toată oștirea lui rea, precum și toți aceia care L-au urât 
pe Dumnezeu ar fi fost satisfăcuți. Dar, oh, ce triumf ar fi fost pentru 
maiestatea lui satanică, în conflictul final, să aibă putere asupra acelo-
ra care au așteptat atât de mult să-L vadă pe Acela pe care L-au iubit! 
Cei care au râs de ideea că sfinții se vor ridica la cer vor fi martori ai grijii 
lui Dumnezeu față de poporul Său și vor vedea eliberarea Sa plină de  
slavă. 

Când au părăsit satele și orașele, sfinții au fost urmăriți de cei 
nelegiuiți, care căutau să-i ucidă. Totuși săbiile ridicate să-i ucidă pe 
cei din poporul lui Dumnezeu s-au rupt și au căzut fără putere, ca 
niște paie. Îngerii lui Dumnezeu i-au apărat pe cei sfinți. În timp ce 
ei strigau zi și noapte după eliberare, strigătul lor a ajuns la Domnul.
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Eliberarea sfinților 

La miezul nopții a ales Dumnezeu să-Şi elibereze poporul. În timp 
ce nelegiuiții râdeau de ei, deodată, soarele s-a arătat strălucind cu 
toată puterea, iar luna a rămas în locul ei. Cei nelegiuiți priveau scena 
plini de uimire, în timp ce sfinții se uitau la ea cu o bucurie solem-
nă, recunoscând dovada eliberării lor. Semnele și minunile au urmat 
într-o succesiune rapidă. Totul părea să fie abătut de la cursul natu-
ral. Râurile au încetat să curgă. Nori întunecați și grei au apărut și 
s-au izbit unul de altul. Era însă și un tărâm clar, de glorie deplină, 
de unde a venit glasul lui Dumnezeu, asemenea sunetului multor 
ape, care zguduia cerul și pământul. Apoi, a avut loc un cutremur pu-
ternic. Mormintele s-au deschis, iar aceia care muriseră în credință, 
în timpul vestirii soliei îngerului al treilea, respectând Sabatul, au 
ieșit proslăviți din patul lor de țărână să audă legământul de pace 
pe care Dumnezeu urma să-l facă împreună cu cei ce respectaseră  
Legea Sa. 

Cerul se deschidea și se închidea, fiind într-o mișcare continuă. 
Munții tremurau ca o trestie bătută de vânt și aruncau stânci furioa-
se pretutindeni în jur. Marea fierbea ca un cazan și arunca pietre pe 
pământ. Când Dumnezeu a declarat legământul cel veșnic cu poporul 
Său, a rostit propoziție după propoziție, întrerupte de câte o pauză, 
iar cuvintele Sale se rostogoleau pe pământ. Israelul lui Dumnezeu 
stătea cu privirile ațintite în sus, ascultând cuvintele care veneau de 
pe buzele lui Iehova și care se rostogoleau pe pământ ca tunetele 
celei mai puternice furtuni. Era o solemnitate înspăimântătoare. La 
sfârșitul fiecărei propoziții, sfinții strigau: „Glorie! Aleluia!” Fețele lor 
erau luminate de slava lui Dumnezeu și străluceau ca fața lui Moise 
când a coborât de pe muntele Sinai. Cei nelegiuiți nu au putut să 
se uite la ei, din cauza slavei. Când binecuvântarea nesfârșită a fost 
pronunțată pentru aceia care Îl cinstiseră pe Dumnezeu prin respec-
tarea Sabatului Său sfânt, ei au rostit un strigăt puternic de biruință 
împotriva fiarei și chipului ei. 
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A doua venire a lui Hristos

Curând a apărut un nor mare și alb, pe care stătea Fiul omului. De 
la distanță, norul acesta părea foarte mic. Pe măsură ce se apropia 
de pământ, oricine putea vedea slava și maiestatea extraordinară a 
lui Isus, care venea ca un biruitor. Era însoțit de un alai de îngeri sfinți, 
cu coroane strălucitoare și sclipitoare pe capete. 

Niciun limbaj nu poate să descrie slava acelei priveliști. Norul 
maiestății și al slavei de nespus se apropia tot mai mult, văzându-se 
cu claritate chipul frumos al lui Isus. El nu mai purta o coroană de 
spini, ci pe fruntea Lui sfântă se afla o coroană de slavă. Pe haina Lui și 
pe tivul ei era scris numele: Împăratul împăraților și Domnul domnilor 
(Apocalipsa 19:16). Chipul Său era strălucitor ca soarele de la miezul 
zilei, ochii Săi erau ca o flacără, iar picioarele Sale păreau ca de aramă 
strălucitoare (Apocalipsa 1:1-16). Pământul tremura înaintea Lui, ce-
rurile s-au dat la o parte ca un sul adunat și fiecare munte și insulă au 
fost mișcate din locul lor. „Împărații pământului, domnitorii, căpitanii 
oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au 
ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: 
«Cădeți peste noi și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de 
domnie și de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, 
și cine poate sta în picioare?»” (Apocalipsa 6:15-17).

Aceia care, cu puțin timp înainte, i-ar fi șters de pe fața pământului 
pe copiii credincioși ai lui Dumnezeu, erau acum martori ai slavei lui 
Dumnezeu care se așternea peste ei. În mijlocul groazei lor, au au-
zit vocile sfinților, spunând cu tonuri pline de bucurie: „Iată, Acesta 
este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui”  
(Isaia 25:9).

Prima înviere

Pământul s-a cutremurat cu putere când vocea Fiului lui 
Dumnezeu i-a chemat afară pe sfinții cei adormiți. Ei au răspuns la 
chemare și au ieșit înveșmântați în nemurirea plină de slavă, strigând: 
„Biruință, biruință asupra morții și mormântului! O, moarte, unde îți 
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este boldul? O, mormântule, unde îți este biruința?” (Vezi 1 Corinteni 
15:55.) Apoi, sfinții aflați în viață și sfinții cei înviați și-au înălțat vocile 
într-un strigăt prelung de biruință. Trupurile acela care coborâseră în 
mormânt purtând semnele bolii și ale morții au ieșit cu o sănătate și 
o putere nepieritoare. Sfinții aflați în viață sunt schimbați într-o cli-
pă, într-o clipeală de ochi, și sunt ridicați în văzduh împreună cu cei 
înviați, întâmpinându-L împreună pe Domnul. Oh, ce întâlnire plină 
de slavă! Prietenii pe care moartea îi despărțise au fost reuniți, pen-
tru a nu mai fi despărțiți niciodată. 

Pe fiecare parte a carului ceresc se aflau aripi, iar sub el erau niște 
roți vii. Sfinții de pe nor strigau: „Slavă! Aleluia!” Carul se înălța spre 
Cetatea sfântă. Înainte de a intra în cetate, sfinții au fost aranjați  
într-un careu perfect, iar Domnul Isus stătea în mijloc. Capul și umerii 
Lui erau mai sus de sfinți și îngeri. Trupul Său maiestuos și înfățișarea 
frumoasă puteau să fie văzute de toți cei aflați în careu.

Răsplata sfinților

Apoi, un număr foarte mare de îngeri aduceau din cetate niște 
coroane de slavă – o coroană pentru fiecare sfânt, cu numele lui scris 
pe ea. Când Domnul Isus a cerut coroanele, îngerii I le-au prezentat, 
Isus le-a așezat cu mâna Sa dreaptă pe capetele sfinților. În același 
fel, îngerii au adus harpe, iar Domnul Isus le-a oferit sfinților. Îngerii 
comandanți au dat tonul, apoi toate vocile s-au înălțat într-un cân-
tec fericit de recunoștință și fiecare mână a atins cu pricepere corzile 
harpei, făcând să răsune o muzică melodioasă, cu acorduri bogate și 
desăvârșite. 

Apoi, Domnul Isus a condus mulțimea celor răscumpărați spre 
poarta cetății. El a deschis poarta care era prinsă în balamale scân-
teietoare și a îndemnat să intre popoarele care păziseră adevărul. 
În cetate, totul era o delectare pentru privire. Sfinții vedeau pretu-
tindeni o slavă îmbelșugată. Apoi, Domnul Isus S-a uitat la sfinții Săi 
răscumpărați. Chipurile lor radiau de slavă și, în timp ce Își ațintea 
privirile pline de dragoste asupra lor, a rostit, cu vocea Sa frumoasă 
și melodioasă, următoarele: „Văd rodul trudei sufletului Meu și sunt 
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mulțumit. Slava aceasta îmbelșugată vă aparține, ca să vă bucurați 
pentru totdeauna. Necazurile voastre s-au sfârșit. Nu vor mai fi moar-
te, întristare și plâns, nici nu va mai fi vreo durere.” Toți cei din oștirea 
celor răscumpărați s-au închinat și și-au pus coroanele scânteietoare 
la picioarele lui Isus, apoi, când mâna Sa iubitoare i-a ridicat, ei și-au 
atins harpele de aur și au umplut cerul cu o muzică frumoasă și cân-
tece adresate Mielului. 

Apoi, Domnul Isus Şi-a condus poporul la pomul vieții și din nou 
vocea Sa plăcută, mai frumoasă ca orice melodie care a ajuns vreo-
dată la urechile muritorilor, spunând: „Frunzele acestui pom sunt 
pentru vindecarea neamurilor. Mâncați toți din ele.” În pomul vieții se 
aflau fructele cele mai frumoase, din care sfinții puteau să mănânce 
fără rețineri, iar în cetate era un tron plin de slavă, din care izvora râul 
curat al apei vieții, limpede precum cristalul. Pomul vieții se afla de o 
parte și cealaltă a râului, iar pe malurile lui erau alți pomi frumoși, ale 
căror fructe erau bune de mâncat.

Limbajul este întru totul prea sărac pentru a încerca o descriere a 
cerului. Putem doar să spunem: „Oh, ce dragoste! Ce dragoste uimi-
toare!” Limbajul cel mai înalt nu reușește să descrie slava cerului, nici 
adâncimile inegalabile ale dragostei Mântuitorului. 
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Capitolul 14 

SENTINŢA

mileniul

P 
e pământ, cei nelegiuiți fuseseră distruși, iar trupurile lor moarte 
zăceau la suprafața terestră. Mânia lui Dumnezeu în cele șapte 

plăgi finale venise asupra locuitorilor pământului, făcându-i să-și 
muște limba de durere și să-L blesteme pe Dumnezeu. După ce sfinții 
fuseseră eliberați de Dumnezeu, cei nelegiuiți s-au întors cu furie unul 
împotriva altuia. Pământul părea să fie inundat de sânge, iar trupurile 
moarte se aflau pretutindeni de la un capăt la altul.

Pământul părea un pustiu. Orașele și satele, zguduite de cutremur, 
zăceau în ruină. Munții fuseseră mutați din locurile lor, lăsând în urmă 
caverne uriașe. Stâncile furioase aruncate afară de mare și cele des-
prinse de pe pământ erau împrăștiate pretutindeni pe suprafața lui. 
Copaci mari fuseseră dezrădăcinați și erau risipiți pe pământ. Acesta 
urma să fie căminul lui Satana și al îngerilor răi timp de o mie de ani. 
Aici va fi închis pentru a rătăci încoace și încolo pe suprafața distrusă 
a pământului și pentru a vedea efectele răzvrătirii lui împotriva Legii 
lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani, el va culege roadele blestemului 
pe care l-a determinat. 

Închis singur pe pământ, el nu va avea privilegiul de a merge spre 
alte lumi să-i ispitească și să-i tulbure pe cei care nu au căzut. În tim-
pul acesta, Satana suferă enorm. Încă de la cădere, el și-a exercitat 
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continuu trăsăturile rele. Totuși atunci va fi lipsit de putere și lăsat 
să reflecteze asupra rolului pe care l-a avut încă de la căderea lui și 
să aștepte plin de cutremur și groază viitorul înspăimântător, când 
va trebui să sufere pentru tot răul pe care l-a făcut și să fie pedepsit 
pentru toate păcatele pe care le-a cauzat. 

Îngerii și sfinții răscumpărați au scos strigăte de biruință, care 
sunau ca zece mii de instrumente muzicale, știind că nu vor mai fi 
tulburați și ispitiți de Satana și pentru că locuitorii altor lumi erau 
eliberați de prezența și ispitele lui. 

Domnul Isus și sfinții răscumpărați stăteau pe niște scaune de 
domnie, iar sfinții domneau ca împărați și preoți ai lui Dumnezeu. 
Domnul Hristos, împreună cu poporul Său, îi judeca pe nelegiuiții cei 
morți, comparând faptele lor cu Cartea Legii, Cuvântul lui Dumnezeu, 
și hotărând cu privire la fiecare caz în conformitate cu păcatele făcute 
în viață (vezi Apocalipsa 20:4-6). Apoi, le-a măsurat celor nelegiuiți 
partea pe care trebuiau să o sufere, după faptele lor, iar aceasta a 
fost scrisă în dreptul numelor lor din cartea morții. Domnul Isus și 
sfinții i-au judecat pe Satana și slujitorii lui. Pedeapsa lui Satana ur-
ma să fie mult mai mare decât pedeapsa acelora pe care îi înșelase. 
Suferința lui urma să o depășească pe a lor într-o asemenea mă-
sură, încât nu suportă comparație. După ce toți aceia pe care îi 
înșelase au pierit, Satana încă urma să trăiască și să sufere mult mai  
mult. 

Când judecata morților nelegiuiți s-a încheiat, la sfârșitul celor o 
mie de ani, Domnul Isus a părăsit cetatea, iar sfinții și un alai al oștirii 
îngerești L-au urmat. Isus a coborât pe un munte mare, care, îndată 
ce a fost atins de picioarele Sale, s-a despicat făcând loc unei câmpii. 
Apoi a apărut deasupra cetatea cea mare și frumoasă, cu douăspre-
zece temelii și douăsprezece porți, câte trei pe fiecare latură, iar un 
înger se afla la fiecare poartă. Noi am strigat: „Cetatea! Marea ceta-
te coboară de la Dumnezeu din ceruri!” Aceasta a coborât cu toată 
splendoarea și slava orbitoare și s-a așezat pe câmpia cea mare pe 
care Domnul Isus o pregătise pentru ea. 
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Învierea a doua

Apoi, Domnul Isus, alaiul de îngeri sfinți și toți sfinții răscumpărați 
au părăsit cetatea. Îngerii L-au înconjurat pe Comandantul lor și 
L-au escortat pe cale, iar alaiul sfinților răscumpărați a mers după ei. 
După aceea, cu o maiestate înfiorătoare, Domnul Isus i-a chemat pe 
morții nelegiuiți, iar ei au înviat cu aceleași trupuri slabe și bolnave cu 
care au intrat în mormânt. Ce priveliște! La prima înviere, toți au ieșit 
din morminte într-o stare de nemurire înfloritoare, dar la cea de a do-
ua înviere, semnele blestemului sunt vizibile asupra tuturor. Împărații 
și nobilii pământului, cei răi și josnici, cei învățați și cei neînvățați, ies 
din morminte împreună. Toți Îl privesc pe Fiul omului, iar tocmai acei 
oameni care L-au disprețuit și L-au batjocorit, care au pus coroana de 
spini pe fruntea Lui rănită și L-au lovit cu trestii, Îl văd în toată maies-
tatea Sa împărătească. Aceia care L-au scuipat în ceasul încercării Sale 
fug de privirile Lui pătrunzătoare și de slava chipului Său. Aceia care 
au bătut cuiele în mâinile și în picioarele Sale privesc acum la semnele 
răstignirii Lui. Aceia care au înfipt sulița în coasta Lui văd pe trupul 
Său semnele cruzimii lor. Ei știu că El este chiar Acela pe care L-au 
răstignit și L-au batjocorit în agonia Sa de moarte. Atunci, se aude 
un vaiet lung de agonie, în timp ce ei fug să se ascundă de prezența 
Împăratului împăraților și Domnului domnilor. 

Toți caută să se ascundă în peșteri, ca să se apere de slava îngrozi-
toare a Aceluia pe care L-au disprețuit cândva. Copleșiți și cuprinși de 
durerea vederii maiestății și a slavei Sale nespuse, ei își înalță vocile 
ca unul și exclamă cu o claritate uluitoare: „Binecuvântat este Cel ce 
vine în Numele Domnului!”

Apoi, Domnul Isus și îngerii sfinți, însoțiți de toți sfinții, intră din nou 
în cetate, iar plângerile și vaietele amare ale nelegiuiților blestemați 
umplu văzduhul. Atunci Satana și-a început iarăși lucrarea. El a făcut 
înconjurul supușilor lui și i-a întărit pe cei slabi și neputincioși, spunân-
du-le că el și îngerii lui erau plini de putere. El a arătat spre nenumăra-
tele milioane care fuseseră înviate. Acolo erau războinici puternici și 
împărați foarte abili în luptă, care cuceriseră imperii. Acolo erau uriași 
puternici și bărbați neînfricați care nu pierduseră niciodată o bătălie. 
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Acolo era Napoleon cel mândru și ambițios, a cărui apropiere făcuse 
împărățiile să tremure. Acolo stăteau bărbați de statură înaltă și pur-
tare demnă, care căzuseră în luptă în timp ce însetau după biruință. 

Ei ies din morminte și își reiau cursul gândurilor care fusese în-
trerupt de moarte. Ei au aceeași dorință de a birui, care i-a stăpânit 
când au căzut. Satana se consultă mai întâi cu îngerii lui, apoi cu acei 
împărați, cuceritori și bărbați puternici. Apoi, se uită la armata cea 
vastă și le spune tuturor că grupul din cetate este mic și slab și că pot 
să meargă și să o cucerească, să-i alunge pe locuitori și să pună mâna 
pe bogățiile și slava ei. 

Satana are succes în a-i amăgi și toți încep imediat să se pregă-
tească pentru război. În armata aceea vastă sunt oameni abili, iar ei 
construiesc tot felul de dispozitive de luptă. Atunci, mulțimea înain-
tează avându-l pe Satana în frunte. Împărații și războinicii urmează 
imediat după Satana, iar după ei vin companiile. Fiecare companie 
își are propriul conducător, iar ordinele sunt respectate, pe măsură 
ce mărșăluiesc pe suprafața distrusă a pământului, mergând spre 
Cetatea sfântă. Domnul Isus închide porțile cetății, armata cea vastă 
o înconjoară și se aliniază în poziție de război, așteptându-se la un 
conflict puternic. 

ÎnCoronarea lui HriStoS

Acum, Hristos apare din nou înaintea vrăjmașilor Săi. Mult deasu-
pra cetății, pe o platformă de aur curat, se află un tron foarte înalt. 
Pe scaunul de domnie stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jurul Său sunt 
supușii Împărăției Sale. Puterea și maiestatea lui Hristos nu pot fi de-
scrise de nicio limbă și nu pot fi redate de nicio scriere. Slava Tatălui 
Îl înconjoară pe Fiul Său. Strălucirea prezenței Sale umple cetatea lui  
Dumnezeu și se revarsă dincolo de porți, umplând întregul pământ 
cu razele ei. 

Cel mai aproape de tron se află aceia care au fost cândva zeloși în 
lucrarea lui Satana, dar care, ca niște tăciuni smulși din foc, L-au ur-
mat pe Mântuitorul lor cu o devoțiune adâncă și intensă. Lângă ei se 
află aceia care și-au desăvârșit caracterul creștin în mijlocul minciunii 
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și necredinței, aceia care au cinstit Legea lui Dumnezeu, în timp ce 
lumea creștină declara că este anulată, precum și milioanele de oa-
meni care au fost martirizați pentru credința lor de-a lungul tuturor 
veacurilor. Dincolo de ei se află „o mare gloată, pe care nu putea s-o 
numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și 
de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și 
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini” 
(Apocalipsa 7:9). Lupta lor s-a încheiat, biruința este câștigată. Ei și-au 
încheiat alergarea și au primit premiul. Ramura de finic din mâinile lor 
este un simbol al triumfului lor, haina albă este simbolul neprihănirii 
nepătate a lui Hristos, care le aparține acum. 

Cei răscumpărați înalță un cântec de laudă al cărui ecou răsună 
în bolțile cerești. „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade 
pe scaunul de domnie, și a Mielului!” Un înger și un serafim și-au 
unit vocile în cântecul de adorare. Când au văzut puterea și răutatea 
lui Satana, cei răscumpărați au înțeles mai bine ca niciodată că nicio 
putere în afară de puterea Domnului Hristos nu era în stare să-i facă 
să fie biruitori. Nicio persoană din acea mulțime strălucitoare nu își 
atribuia mântuirea sieși, ca și când ar fi biruit prin propria putere și 
bunătate. Nu se spune nimic despre ce au făcut sau au suferit cei 
răscumpărați, ci subiectul fiecărui cântec, nota fundamentală a fie-
cărui imn este: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe 
scaunul de domnie, și a Mielului!” (Apocalipsa 7:10).

În prezența locuitorilor pământului și ai cerului, care sunt adunați 
laolaltă, are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Iar acum, în-
vestit cu maiestate și putere, Împăratul împăraților pronunță sentința 
cu privire la aceia care s-au răzvrătit împotriva guvernării Sale și îi 
pedepsește pe aceia care au călcat Legea Sa și au asuprit poporul Său. 
Profetul lui Dumnezeu spune: „Apoi am văzut un scaun de domnie 
mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinain-
tea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari 
și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au 
fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și 
morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în 
cărțile acelea” (Apocalipsa 20:11,12).

Cartea anului 2017.indd   119 25/05/2017   14:30:02



120

ISTORIA SPERANȚEI

Îndată ce cărțile cerului sunt deschise și privirile lui Isus sunt îndrep-
tate spre cei nelegiuiți, ei își dau seama de fiecare păcat pe care l-au 
făcut vreodată. Ei văd cu precizie locul în care picioarele li s-au abătut 
de pe calea curăției și a sfințeniei și cât de departe au fost purtați de 
mândrie și de răzvrătire pe calea călcării Legii lui Dumnezeu. Ispitele 
ademenitoare pe care le-au încurajat prin îngăduirea păcatului, bine-
cuvântările de care au abuzat, valurile de har pe care le-au respins din 
cauza inimii lor încăpățânate și nepocăite – toate apar înaintea lor ca 
și când ar fi scrise cu litere de foc. 

Panorama marii lupte

Deasupra tronului se arată crucea și, ca într-o imagine panorami-
că, apar evenimentele ispitirii și căderii lui Adam, precum și pașii suc-
cesivi ai marelui plan de mântuire. Nașterea umilă a Mântuitorului, 
viața Lui simplă de copil ascultător, botezul Său în Iordan, postul și 
ispitirea din pustie, lucrarea Sa publică, în care le-a descoperit oa-
menilor cele mai prețioase binecuvântări ale Cerului, zilele pline de 
fapte de dragoste și milă, nopțile de rugăciune și veghere în singură-
tatea munților, comploturile pline de invidie, ură și răutate cu care 
au fost răsplătite binecuvântările Sale, agonia tainică și îngrozitoare 
din Ghetsimani, sub povara zdrobitoare a păcatelor întregii lumi, tră-
darea Sa în mâinile gloatei ucigașe, evenimentele înspăimântătoare 
din noaptea aceea de groază, când a fost părăsit de cei mai iubiți 
dintre ucenicii Săi, condus cu cruzime pe străzile Ierusalimului fără 
să opună nicio rezistență, Fiul lui Dumnezeu adus înaintea lui Ana 
de către vrăjmașii Săi care jubilau, apoi înfățișat în palatul marelui- 
preot, în sala de judecată a lui Pilat și după aceea dus înaintea lui 
Irod cel laș și nemilos, batjocorit, insultat, torturat și condamnat la 
moarte – toate aceste scene sunt prezentate în imagini vii. 

Apoi, mulțimii care se clatină i se descoperă evenimentele finale: 
Suferindul cel plin de răbdare mergând pe calea spre Golgota, Prințul 
cerului atârnând pe cruce, preoții aroganți și gloata răutăcioasă batjo-
corind agonia Sa de moarte, întunericul supranatural, pământul care 
se cutremură, stâncile care se desprind din munți, mormintele care 
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se deschid, marcând momentul când Răscumpărătorul lumii Și-a dat 
viața. 

Spectacolul uluitor apare exact așa cum a fost. Satana, îngerii și 
supușii lui nu au nicio putere de a întoarce spatele tabloului propriei 
lucrări. Fiecare actor își aduce aminte de partea pe care a jucat-o. 
Irod, care i-a ucis pe copiii nevinovați din Betleem, ca să-L nimicească 
pe Împăratul lui Israel, Irodiada cea josnică, asupra sufletului căreia 
apasă vinovăția pentru vărsarea sângelui lui Ioan Botezătorul, Pilat 
cel slab și ipocrit, soldații batjocoritori, preoții, conducătorii și gloata 
înnebunită care a strigat: „Sângele Lui să cadă asupra noastră și asu-
pra copiilor noștri” – toți văd enormitatea vinovăției lor. Ei caută în 
zadar să se ascundă de maiestatea divină a feței Sale, care strălucește 
mai puternic decât slava soarelui, în timp ce răscumpărații își depun 
coroanele la picioarele Mântuitorului, exclamând: „El a murit pentru 
mine!”

În mijlocul mulțimii celor răscumpărați se află apostolii lui Hristos, 
Pavel cel plin de eroism, Petru cel zelos și Ioan cel iubitor, precum și 
frații lor sinceri, iar alături de ei se află oștirea vastă a martirilor, în 
timp ce în afara cetății, împreună cu toate lucrurile necurate și res-
pingătoare, se află aceia care i-au persecutat, i-au pus în închisoare 
și i-au ucis. Acolo se află Nero, acel monstru al cruzimii și răutății, 
care privește bucuria și înălțarea celor pe care i-a torturat cândva și 
în al căror chin extrem și-a găsit el plăcerea satanică. Mama lui se află 
acolo pentru a fi martora rezultatului lucrării ei, ca să vadă felul în 
care amprenta rea a caracterului transmis fiului ei, patimile pe care 
le-a încurajat și le-a dezvoltat prin influența și exemplul ei au adus ca 
roade nelegiuirile ce au făcut lumea să se înfioare. 

Acolo sunt preoții și prelații papali, care au pretins că sunt amba-
sadorii lui Hristos, și totuși au folosit roata, închisoarea și rugul pen-
tru a pune stăpânire pe conștiința poporului Său. Acolo sunt papii cei 
mândri, care s-au înălțat mai presus de Dumnezeu și au îndrăznit să 
schimbe Legea Celui Preaînalt. Acei pretinși părinți ai bisericii trebuie 
să dea înaintea lui Dumnezeu o socoteală de care ar fi bucuroși să fie 
scutiți. Prea târziu, ei sunt făcuți să înțeleagă faptul că Cel Atotștiutor 
este gelos pentru Legea Sa și că El nu-i va elibera în niciun fel de 
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vinovăția lor. Ei văd acum că Domnul Hristos este interesat de binele 
poporului Său suferind și simt puterea cuvintelor Sale: „Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte 
neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut” (Matei 25:40).

La bara judecăţii

Întreaga lume nelegiuită va sta aliniată la bara judecății lui 
Dumnezeu, fiind acuzată de înaltă trădare împotriva guvernării ce-
rului. Oamenii aceia nu au pe nimeni care să pledeze pentru cauza 
lor, ei sunt lipsiți de scuză, iar sentința morții veșnice este pronunțată 
asupra lor. 

Acum este evident că plata păcatului nu este independența nobi-
lă și viața veșnică. Sclavia, ruina și moartea sunt plata păcatului. Cei 
nelegiuiți văd ce au pierdut prin viața lor de răzvrătire. Ei au disprețuit 
slava nespus de mare și veșnică atunci când le-a fost oferită, dar cât 
de vrednică de dorit li se pare acum. Sufletul pierdut strigă: „Aș fi 
putut să am toate aceste lucruri, dar am ales să le îndepărtez. Oh, ce 
orbire ciudată! Am dat pacea, fericirea și cinstea pentru ticăloșie, in-
famie și disperare.” Toți înțeleg că excluderea lor din cer este dreaptă. 
Ei au declarat de-a lungul vieții: „Nu vrem ca acest Isus să domnească 
peste noi.”

Ca fermecați, cei nelegiuiți au privit încoronarea Fiului lui 
Dumnezeu. Ei văd în mâinile Sale tablele Legii divine, poruncile pe care 
le-au disprețuit și le-au călcat. Ei sunt martorii izbucnirii uimirii, încân-
tării și adorării celor mântuiți și, în timp ce tonurile cântecului ajung la 
mulțimile celor din afara cetății, toți exclamă ca unul: „Mari și minu-
nate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic! Drepte și 
adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!” (Apocalipsa 15:3), 
și cad cu fața la pământ, închinându-se Prințului vieții. 

Moartea a doua

Când vede slava și maiestatea lui Hristos, Satana pare să fie parali-
zat. Acela care a fost cândva un heruvim ocrotitor își aduce aminte de 
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unde a căzut. Fusese un serafim strălucitor, „un fiu al zorilor”, dar cât 
de schimbat și de degradat era acum!

Satana vede că răzvrătirea lui intenționată l-a făcut să fie ne-
potrivit pentru cer. El și-a antrenat puterile ca să lupte împotriva 
lui Dumnezeu, iar curăția, pacea și armonia cerului ar fi fost tortu-
ra supremă pentru el. Acuzațiile lui împotriva milei și dreptății lui 
Dumnezeu sunt aduse la tăcere acum. Reproșul pe care a îndrăznit 
să I-l adreseze lui Iehova se află acum întru totul asupra lui însuși. Iar 
acum Satana se închină și mărturisește dreptatea pedepsei lui. 

Fiecare dilemă cu privire la adevăr și minciună ce a fost formu-
lată în îndelungata controversă este clarificată acum. Dreptatea lui 
Dumnezeu este îndreptățită pe deplin. Înaintea lumii întregi este pre-
zentată cu claritate jertfa cea mare adusă de Tatăl și Fiul pentru om. 
A sosit ceasul când Domnul Hristos Își preia poziția cuvenită de drept 
și este slăvit mai presus de toate căpeteniile și domniile și mai presus 
de orice nume care poate fi rostit. 

În ciuda faptului că Satana a fost constrâns să recunoască 
dreptatea lui Dumnezeu și să se închine înaintea supremației lui 
Hristos, caracterul lui rămâne același. Spiritul de răzvrătire izbucnește 
din nou asemenea unui torent puternic. Cuprins de o furie frenetică, 
el se hotărăște să nu cedeze în marea controversă. A sosit timpul pen-
tru un ultim efort disperat împotriva Împăratului cerului. El aleargă 
în mijlocul supușilor lui și încearcă să le inspire propria furie și să-i 
conducă într-o luptă imediată. Totuși, dintre milioanele nenumărate 
de făpturi pe care le-a atras la răzvrătire, niciuna nu mai recunoaște 
supremația lui. Puterea lui s-a încheiat. Cei nelegiuiți sunt plini de 
aceeași ură împotriva lui Dumnezeu, care îl inspiră și pe Satana, dar 
ei înțeleg faptul că situația lor este fără speranță și că nu pot birui 
luptând împotriva lui Iehova. Furia lor se aprinde împotriva lui Satana 
și împotriva acelora care au fost slujitorii lui în vederea amăgirii. Ei se 
întorc împotriva lor cu furia demonilor și urmează o scenă de luptă 
universală. 

Atunci se împlinesc cuvintele profetului: „Căci Domnul este mâ-
niat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le 
nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot” (Isaia 34:2). „Peste 
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cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul 
de care ei au parte” (Psalmii 11:6). Din cer, de la Dumnezeu, coboară 
focul. Pământul se deschide. Armele ascunse în adâncurile lui ies la 
suprafață. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fiecare prăpastie ce se 
deschide. Stâncile sunt incandescente. A sosit ziua aceea care „arde 
ca un cuptor” (Maleahi 4:1). „Trupurile cerești se topesc de mare căl-
dură și tot ce este pe el arde” (2 Petru 3:10). „Căci de multă vreme 
este pregătit un rug, gătit și pentru împărat: adânc și lat”, iar „suflarea 
Domnului îl aprinde ca un șivoi de pucioasă” (Isaia 30:33). Suprafața 
pământului pare a fi ca o masă de plumb topit – un iaz de foc uriaș 
clocotind. Este timpul judecării și al pierzării celor răi – „este o zi de 
răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion” 
(Isaia 34:8).

Cei răi și-au primit deja răsplata când au fost pe pământ. Ei „vor fi 
ca miriștea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor” (Maleahi 
4:1). Unii sunt nimiciți într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. 
Toți sunt pedepsiți după faptele lor. Păcatele celor neprihăniți au fost 
transferate asupra lui Satana, autorul răului, care trebuie să suporte 
pedeapsa pentru ele. În felul acesta, el este făcut să sufere nu numai 
pentru răzvrătirea proprie, ci pentru toate păcatele pe care i-a deter-
minat pe cei din poporul lui Dumnezeu să le săvârșească. Pedeapsa 
lui trebuie să fie mult mai mare ca pedeapsa acelora pe care i-a amă-
git. După ce toți aceia care au căzut prin amăgirile lui vor muri, el încă 
mai trebuie să trăiască și să sufere. Cei răi sunt nimiciți în cele din 
urmă de flăcările curățitoare, nu mai rămâne nici ramură, nici rădă-
cină – Satana este rădăcina, urmașii lui sunt ramurile. Dreptatea lui 
Dumnezeu este împlinită, iar sfinții și oștirile îngerești spun cu voce 
tare: „Amin!”

În timp ce pământul este cuprins de focul răzbunării lui Dumnezeu, 
cei neprihăniți stau în siguranță în Cetatea sfântă. Moartea a doua 
nu mai are nicio putere asupra acelora care au avut parte de prima 
înviere (Apocalipsa 20:6). Deși este un foc nimicitor pentru cei răi, 
Dumnezeu este deopotrivă un soare și un scut pentru poporul Său 
(Psalmii 84:11). 
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Capitolul 15 

UN NOU ÎNCEPUT

A 
poi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi 
și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era” (Apocalipsa 

21:1). Focul care îi nimicește pe cei nelegiuiți curăță pământul. Fiecare 
urmă a blestemului este îndepărtată. Niciun iad care arde veșnic nu 
va păstra sub privirile celor răscumpărați consecințele îngrozitoare 
ale păcatului. O singură amintire rămâne: urmele răstignirii, pe ca-
re Răscumpărătorul nostru le va purta mereu. Pe capul Său rănit, pe 
mâinile și picioarele Sale se află singurele urme ale lucrării nemiloase 
săvârșite de păcat. 

„Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni 
și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului” 
(Mica 4:8). Împărăția pierdută prin păcat a fost recâștigată de Hristos, 
iar cei răscumpărați urmează să o stăpânească împreună cu El. „Cei 
neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie” (Psalmii 37:29). 
Teama că moștenirea celor sfinți pare a fi prea materială i-a făcut pe 
mulți să interpreteze spiritual tocmai adevărurile care ne conduc să 
privim Noul Pământ ca fiind căminul nostru. Domnul Hristos i-a asi-
gurat pe ucenicii Săi că va merge să le pregătească un loc. Aceia ca-
re acceptă învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi întru totul 
neștiutori cu privire la locașul ceresc. Totuși apostolul Pavel declară: 
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima 
omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu 
pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9). Limbajul omenesc nu este 
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suficient pentru a descrie răsplata celor neprihăniți. Ea va fi cunos-
cută numai de aceia care o vor privi. Nicio minte limitată nu poate să 
înțeleagă slava Paradisului lui Dumnezeu. 

În Biblie, moștenirea celor mântuiți este numită patrie (Evrei 
11:14-16). Marele Păstor Își conduce turma la izvoarele de apă vie. 
Pomul vieții își oferă roadele în fiecare lună, iar frunzele pomului sunt 
pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri ce curg neîncetat, lim-
pezi precum cristalul, iar pe malurile lor pomii unduitori umbresc ca-
lea pregătită pentru cei răscumpărați ai Domnului. Acolo sunt câmpii 
largi, care se întind până la dealurile pline de frumusețe, iar munții lui 
Dumnezeu își înalță vârfurile mărețe. Pe acele câmpii liniștite, de o 
parte și de alta a râurilor, cei din poporul lui Dumnezeu, care au fost 
atâta vreme peregrini și rătăcitori, își vor găsi căminul. 

Noul Ierusalim

Acolo se află cetatea Noului Ierusalim, „având slava lui Dumnezeu. 
Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străve-
zie ca cristalul” (Apocalipsa 21:11). Domnul a zis: „Eu Însumi Mă voi 
veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu” (Isaia 
65:19). „Cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor 
fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 
El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut” (Apocalipsa 21:3,4).

În cetatea lui Dumnezeu „nu va mai fi noapte”. Nimeni nu va avea 
nevoie și nu va dori să se odihnească. Nu va fi nicio oboseală în împli-
nirea voinței lui Dumnezeu și în laudele aduse Numelui Său. Vom simți 
fără încetare prospețimea dimineții și vom fi departe de încheierea ei. 
„Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, 
pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina” (Apocalipsa 22:5). Lumina 
soarelui va fi depășită de o strălucire care nu va fi orbitoare, și totuși 
va întrece mult strălucirea miezului zilei din timpul nostru. Slava lui 
Dumnezeu și a Mielului inundă cetatea sfântă cu o lumină care nu se 
diminuează. Cei răscumpărați trăiesc în slava unei zile continue. 
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„În cetate n-am văzut niciun templu; pentru că Domnul Dumnezeu, 
Cel Atotputernic, ca și Mielul, sunt templul ei” (Apocalipsa 21:22). Cei 
din poporul lui Dumnezeu au privilegiul unei comunicări deschise cu 
Tatăl și cu Fiul. „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos”  
(1 Corinteni 13:12). Noi vedem chipul lui Dumnezeu reflectat, ca într-o 
oglindă, în lucrările naturii și în legăturile Sale cu oamenii, dar atunci 
Îl vom vedea față în față, fără vălul care ascunde parțial chipul Său. 
Vom sta în prezența Sa și vom privi slava înfățișării Sale. 

Acolo, mințile celor nemuritori vor cerceta cu o plăcere ce nu va 
scădea niciodată minunile puterii creatoare și tainele dragostei răscum-
părătoare. Nu va mai fi niciun vrăjmaș nemilos și amăgitor care să ne 
ispitească să-L uităm pe Dumnezeu. Fiecare însușire va fi dezvoltată și 
fiecare capacitate va fi sporită. Acumularea cunoașterii nu va obosi min-
tea și nu va epuiza energiile. Acolo, cele mai mărețe întreprinderi vor 
putea fi duse mai departe, cele mai înalte aspirații vor putea să fie atin-
se, cele mai nobile ambiții vor putea fi realizate și încă vor apărea noi 
înălțimi de escaladat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, 
noi obiective care vor angaja puterile minții, ale sufletului și ale trupului.

Pe măsură ce vor trece, unul după altul, anii veșniciei vor aduce 
descoperiri mai bogate și mai pline de slavă cu privire la Dumnezeu și 
cu privire la Hristos. După cum cunoașterea este progresivă, tot așa 
dragostea, respectul și fericirea vor crește. Cu cât oamenii vor învăța 
mai mult despre Dumnezeu, cu atât admirația lor față de caracterul 
Său va fi mai mare. Când Domnul Isus le va descoperi bogățiile răs-
cumpărării și reușitele uimitoare din marea luptă cu Satana, inima 
celor răscumpărați va bate cu un devotament mai puternic, iar ei își 
vor atinge harpele de aur cu o mână mai sigură și zeci de mii și de zece 
ori câte zece mii de mii de voci se vor uni într-un imn măreț de laudă. 

„Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe 
mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: «Ale Celui ce 
șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava 
și stăpânirea în vecii vecilor!»” (Apocalipsa 5:13).

Nu va mai exista păcat și nu vor mai exista păcătoși. Întregul uni-
vers al lui Dumnezeu va fi curat, iar marea luptă va fi încheiată pentru 
totdeauna.
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