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triva armatei Scoției, la bătălia de la Dunbar, din 
3 septembrie 1650. 

 

 

 

Păcătoșii sunt îngroziți, în Sion, un tremur i-a 
apucat pe cei nelegiuiți, care zic: „Cine dintre noi 
va putea să rămână lângă un foc mistuitor? 
„Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște 
flăcări veșnice?”  

ISAIA 33:14 

„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine,                                
chiar dacă ar fi murit, va trăi”.  

IOAN 11:25 
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INTRODUCERE 

 

Senatorilor Parlamentului Angliei, adunați la 
Westminster, 

 

Manifestările glorioase ale providenței lui Dumne-
zeu din ultima perioadă vorbesc cu glas tare despre fap-
tul că Dumnezeu va lucra într-un fel tot mai remarcabil 
de acum înainte. Atunci când viermișorul (Isaia 41:14, 
cf. lit. KJV; termenul are sensul de vierme mic) și oame-
nii morți fac ca munții să scoată fum și să se cutremure 
– atunci cu siguranță că Dumnezeu Se coboară pentru 
a judeca pământul în neprihănire și oamenii cu drep-
tate, și pentru a-Și ridica muntele mai presus de toți 
munții din lume, „ca să rușineze mândria a tot ce stră-
lucește, și să îi smerească pe toți cei mari ai pământului” 
(Isaia 23:9). El va continua să împlinească acest scop și, 
în ciuda oricărei împotriviri, îl va duce la bun sfârșit. 

Roțile providenței merg înainte neîmpiedicate și 
un eveniment glorios al ei deschide calea către un altul, 
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iar asta ne va crește speranțele, va întări credința noas-
tră și ne va încuraja sufletele pentru a mărturisi tot ceea 
ce am primit de la Dumnezeu și pentru a cere ajutorul 
Lui în a înainta în planul lui Dumnezeu.  

Stimați senatori, nimeni nu a avut vreodată pe pă-
mânt avantaje și oportunități atât de glorioase pentru a 
acționa la înălțime pentru Dumnezeu și sfinții Lui, pre-
cum aveți voi. Cât de mulți trebuie să fie cei care tri-
umfă acum în Cer și care, când erau aici, pe pământ, se 
gândeau prea puțin la cele mai mărunte dintre avanta-
jele și oportunitățile de care voi vă bucurați, așa încât s-
au dedicat lui Dumnezeu și poporului Său până la ca-
păt! „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea 
ta!” (Ecl. 9:10). Timpul vă este scurt, lucrarea este mă-
reață, Stăpânul vă îndeamnă la urgență, iar răsplata este 
sigură. Diavolul se grăbește din răsputeri să îi întreacă 
pe copiii luminii – printr-o răspândire grăbită a lucră-
rilor întunericului, pentru că el știe că timpul lui s-a 
scurtat. El nu va rata nicio oportunitate prin care ar pu-
tea să facă vreun rău. O, fie ca nici voi să nu ratați vreo 
oportunitate prin care să Îl onorați pe bunul Dumne-
zeu și să fiți de folos generației voastre. 

Suetonius vorbea despre Iulius Cezar că, văzând 
statuia lui Alexandru, a suspinat adânc, pentru că nu 
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făcuse mai nimic pentru a o repara, și asta atât de multă 
vreme. Sper că niciunul dintre voi nu aveți motive să 
suspinați, sper că ați făcut mai mult pentru Dumnezeu, 
pentru adevărul Lui, pentru căile Lui și pentru popo-
rul Său! Totuși, dați-mi voie să spun că binecuvântați 
sunt cei ce fac tot ce pot, chiar dacă nu reușesc să facă 
prea mult. Bernard spunea: „toate acestea sunt, cu si-
guranță, scrise în cartea lui Dumnezeu; toate faptele ce-
lor care fac tot ce le stă în putință, chiar dacă nu pot 
face prea mult”. O, dacă v-ați ridica în puterea lui Hris-
tos și să faceți tot ce vă este în putință pentru Dumne-
zeu, chiar dacă nu veți putea să faceți tot ce vă doriți! 

Stimați senatori, permiteți-mi să exprim câteva do-
rințe înaintea voastră: 

CĂUTAȚI PĂRTĂȘIA CU DUMNEZEU! 

Continuați în părtășia cu Dumnezeu, creșteți în 
ea, și aceasta vă va face din ce în ce mai potriviți și pre-
gătiți pentru toată acea slujire înaltă și dificilă, la care 
sunteți chemați. Părtășia cu Dumnezeu este viața tutu-
ror harurilor voastre, ceea ce îndulcește toate porun-
cile, toate aspectele providenței și toate îndurările, și 
ceea ce întărește inimile și mâinile voastre; ea este sufle-
tul mângâierilor noastre și cununa sufletelor voastre.  

Nimic nu se compară cu părtășia cu Dumnezeu în 
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apărarea voastră împotriva ispitelor, în îndulcirea și 
mângâierea suferințelor voastre, în a vă pregăti să vor-
biți bine despre Dumnezeu și să vă alipiți de El în fața 
tuturor necazurilor și împotrivirilor. Un om care tră-
iește într-o părtășie înaltă cu Dumnezeu este un om 
prea mare ca să fie cucerit de ispite sau doborât de ne-
cazuri. Părtășia cu Dumnezeu face lucrurile amare să 
fie dulci și greutățile ușoare. Aceia care au puțină păr-
tășie cu Dumnezeu sunt în mod uzual cuceriți în ispită 
și zdrobiți repede atunci când sunt asaltați. 

ACHITAȚI-VĂ DE RESPONSABILITĂȚILE              
VOASTRE! 

În ce privește achitarea fără amânare de datoriile 
sale, Iulius Cezar a rămas cunoscut prin aceste trei cu-
vinte: „veni, vidi, vici!” [venit, văzut, biruit, n.tr.]. Cu 
cât mai hotărâți sunteți în achitarea de responsabilită-
țile voastre, cu atât sunteți mai angelici. Este cinstea 
voastră cea mai înaltă să fiți ca acei curteni harnici care 
Îi slujesc Împăratului împăraților. „O nădejde amânată 
îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un 
pom de viață” (Prov. 13:12). Termenul folosit aici și 
tradus prin „amânare” are sensul de amânare fără ter-
men. Oamenii vor ca problemele lor să fie rezolvate re-
pede, iar când speranțele lor sunt amânate constant, 
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acest lucru le îmbolnăvește inima. Mi-aș dori să nu fie 
atâtea suflete bolnave, suferind constant în spitalul 
speranțelor neîmplinite! 

FACEȚI BINE CELOR CARE VĂ FAC RĂU! 

O astfel de atitudine este foarte potrivită porunci-
lor lui Hristos (Rom. 12:21, Matei 5:44) și cel mai mult 
exemplului Său (Matei 23:54). Vasile spunea că, „în 
răsplătirea răului, pierzător este cel care se răzbună cel 
mai aprig”.  

Hristos a plâns pentru soarta Ierusalimului, chiar 
dacă Ierusalimul s-a dovedit a fi orașul care L-a ucis, pe 
El și pe sfinții Lui. Mai apoi, El a primit, întru mântu-
ire, cele 3000 de suflete vinovate care își mânjiseră mâ-
inile viclene în sângele Său nevinovat (F.A. 2). Iosif a 
plâns din pricina fraților lui răi și sângeroși, care fuse-
seră gata să îl ucidă și care îl vânduseră ca sclav. Moise 
s-a ridicat și a stat în spărtură pentru cei care îl socoti-
seră ucigaș și distrugător al poporului, chiar dacă el 
avea să fie eliberatorul lor. Elisei le-a întins masa celor 
care îi săpau groapa. 

Onorați senatori, chiar dacă scoțienii au încercat să 
vă sape groapa, totuși arătați-le îndurare, atât cât ține 
de demnitatea funcției voastre și de siguranța acestei 
țări.  
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Chiar dacă Roma s-a arătat profund nerecunoscă-
toare față de Camillus pentru cucerirea vrăjmașului ei, 
totuși el a trecut cu vederea această greșeală și i-a elibe-
rat pentru a doua oară din mâna galilor. După întoar-
cerea lui la Atena, de unde fusese alungat de tirani, Tra-
sibulus a dat o lege ca nimeni să nu mai amintească de 
răutățile ce fuseseră făcute asupra lui. 

STĂPÂNIȚI MAI MULT PENTRU DUMNEZEU! 

Dumnezeu este ochi și urechi, și are mâna îndrep-
tată să pedepsească, are toată puterea să protejeze, are 
toată înțelepciunea pentru călăuzire și toată bunătatea 
pentru a repara – El este omnia super omnia – și are tot 
harul de a ierta. Dumnezeu este optimum maximum – 
cel mai bun și cel mai măreț. El este cornul abundenței 
și oceanul frumuseții, căci El este lipsit de cea mai mică 
pată de nedreptate. Îmi doresc să vă văd guvernând țara 
atât de atent și prudent, încât să se poată vorbi despre 
voi cu toată bunătatea omenească.  

Nimic nu este mai dificil decât să stăpânești pentru 
gloria lui Dumnezeu, și nimic nu este mai înălțător decât 
să guvernezi pentru Dumnezeu. Motto-ul lui Diocle-
tian era: „cine stăpânește, dar nu face asta pentru Dum-
nezeu, își poate avea răsplata aici, dar acela care stăpâ-
nește pentru Dumnezeu își va avea o răsplată veșnică în 
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final”. „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios 
în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră 
în bucuria stăpânului tău” (Matei 25:21).  

Aceasta este o bucurie prea mare ca să o putem pri-
cepe pe deplin. Trebuie să intrăm în ea, chiar dacă este 
o bucurie mai degrabă potrivită pentru Domnul decât 
pentru un slujitor; totuși slujitorul credincios va avea 
parte de cinstea și fericirea de a intra în această bucurie, 
în bucuria Stăpânului său. 

VEGHEAȚI CONSTANT SĂ NU FACEȚI RĂU! 

Vegheați să faceți binele; vegheați să descoperiți 
care sunt vrăjmașii voștri, să îi preveniți să facă răul, să 
îi opriți de la aceasta; dar, mai presus de orice, vegheați 
să îi încurajați pe toți cei care se țin alipiți de Hristos, 
Capul Bisericii, și care umblă potrivit legii făpturii noi. 
Străduiți-vă să dezaprobați și să suprimați păgânismul 
și ticăloșia; vegheați la vindecarea celor răniți și la ridi-
carea celor căzuți; vegheați la mângâierea celor opri-
mați și la încurajarea celor zdrobiți. Vegheați să faceți 
binele față de toți cei care sunt buni; faceți binele în 
mijlocul celor care sunt răi și chiar pentru cei care sunt 
răi. Păziți-vă privirile, ca ochii voștri să nu țintească spre 
lucruri deșarte, ca urechile să nu se aplece asupra unor 
cauze nedrepte și injuste, și ca mâinile voastre să nu se 
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atingă de idolii de aur. Vegheați ca trăirea voastră să nu 
atragă disprețul și ocara asupra propriilor vieți, dar mai 
ales asupra renumelui lui Dumnezeu.  

Mai presus de orice, păziți-vă sufletele, așa încât să 
fie mântuite în ziua lui Hristos. Sufletul este o bijuterie 
care prețuiește mai mult decât cerul. Vegheați la sănă-
tatea lui! Dacă sufletul este pierdut, sunteți pierduți pe 
vecie, totul este pierdut. Dintre toate lucrurile pe care 
un om le poate pierde, pierderea sufletului este incom-
parabil, ireparabil și irecuperabil cea mai mare! Este cea 
mai mare nebunie din lume să te străduiești să salvezi o 
țară, dar să nu-ți salvezi sufletul. 

Ioan al III-lea, regele Portugaliei, a fost cândva sfă-
tuit să-și petreacă în fiecare zi un sfert de oră meditând 
asupra acestui verset din Scriptură: „Și ce ar folosi unui 
om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? 
Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” 
(Matei 16:26). Rugăciunea mea este și va fi ca voi să ve-
gheați asupra binelui acestei țări dar, mai presus de 
orice, să vegheați asupra mântuirii sufletelor voastre! 
Acela care își hrănește trupul dar își înfometează sufle-
tul este precum cel care își hrănește din belșug sclavul, 
dar își înfometează soția. 

Stimați senatori, am exprimat cu alte ocazii și alte 
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dorințe înaintea voastră dar, pentru că le-am formulat 
prea curajos, mă tem că, fără răbdarea voastră, voi fi ne-
voit să le cer din partea lui Dumnezeu, sperând și aștep-
tând un răspuns adecvat din partea Lui. Vă cer tuturor, 
cu smerenie, ca atunci când citiți această predică, să 
aruncați o haină a dragostei peste toate greșelile din ea.  

Vă doresc, onorați senatori, să trăiți glorios în ge-
nerația voastră, să Îl prețuiți pe Hristos mai presus de 
orice, să trăiți cu El în toate lucrurile vieților voastre, să 
triumfați prin El peste toți vrăjmașii din interiorul și 
din exteriorul vostru, și să ajungeți să domniți veșnic cu 
Hristos – acestea sunt și vor fi dorințele și rugăciunea 
mea fierbinte, eu, slujitorul vostru umil și devotat în 
lucrarea lui Hristos, 

Thomas Brooks  
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VEDERE GENERALĂ 

 

„Păcătoșii se înfricoșează în Sion, cutremurul i-a cu-
prins pe cei fățarnici. ‚Cine dintre noi va putea înlocui 
cu un foc mistuitor? Cine dintre noi va putea locui cu 
flăcările eterne?’” (Isaia 33:14, GBVN). 

„Îl voi trimite împotriva unei națiuni fățarnice și îi voi 
da un ordin împotriva poporului mâniei Mele, ca să-i 
trădeze și să-i jefuiască și să-i calce în picioare ca pe no-
roiul de pe străzi” (Isaia 10:6, GBVN). 

 

Nu voi folosi timpul scurt care mi-a rămas decât 
pentru a îndrepta sufletele voastre către lucrurile im-
portante, așa că voi vorbi pe scurt și deschis despre câ-
teva cuvinte din textul acesta: „Îl voi trimite împotriva 
unei națiuni fățarnice” (sau ipocrite, n.tr.). Cuvântul 
tradus aici cu termenul „fățarnic” sau „ipocrit” are sen-
sul de a spurca, de a contamina. Dintre toate păcatele, 
cel al fățărniciei sau ipocriziei este păcatul care spurcă 
cel mai mult. El pângărește rugăciunile și laudele oame-
nilor; spurcă toate faptele și toată ascultarea lor. „Îi voi 
da un ordin împotriva poporului mâniei Mele, ca să-i 
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trădeze și să-i jefuiască”. Cuvântul „ordin” semnifică 
darea unei porunci cu autoritate și putere, pentru a-i 
lega și a-i călca în picioare „ca pe noroiul de pe străzi”. 

Principalul lucrul pe care aceste cuvinte vor să ni-l 
spună este acesta: că dintre toate felurile de păcătoși, 
Dumnezeu Se va arăta cel mai sever în judecățile Sale 
împotriva ipocriților. Ipocriții sunt obiectul vrednic al 
mâniei lui Dumnezeu și El îi va pedepsi pe aceștia cu 
maximă severitate. 

Pentru a sublinia acest lucru, vă voi îndrepta către 
acele versete din Scriptură care vorbesc despre acest 
adevăr, și vi le voi explica: Iov 15:34, Isaia 33:14, și 9:16, 
Matei 23 și 24:51. 

Pentru început, vă pot spune că voi trata următoa-
rele trei lucruri: 

În primul rând, voi oferi motivele pentru severita-
tea lui Dumnezeu îndreptată împotriva ipocriților. 

În al doilea rând, vă voi dezvălui cine și cum sunt 
acești ipocriți, care sunt obiectul mâniei lui Dumnezeu 
și voi face o comparație între ei și creștinii adevărați. 

În al treilea rând, voi oferi unele aplicații practice, 
câteva sfaturi despre cum să evităm să cădem în fățăr-
nicie. 
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Capitolul 1 

ȘASE MOTIVE ALE                  
SEVERITĂȚII LUI DUMNEZEU 

ÎMPOTRIVA IPOCRIȚILOR 
 

DINTRE TOATE FELURILE DE PĂCĂTOȘI,           
IPOCRIȚII SUNT CEI MAI PERICULOȘI PENTRU 

SOCIETATEA OMENEASCĂ 

Nu există vreun fel de păcătos pe fața pământului 
atât de periculos pentru societatea omenească pe cât 
este ipocritul: „pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpâ-
nească și să nu mai fie o cursă pentru popor” (Iov 
34:30, GBVN). Nu există niciun fel de oameni pe fața 
pământului care să își găsească plăcerea în a stăpâni asu-
pra altora precum ipocriții. Nu există oameni în în-
treaga lume care să fie atât de pricepuți și atenți în a în-
tinde curse și capcane pentru păsările naive, cum sunt 
fățarnicii în stare să îi atragă în capcană pe alții. „Cu 
gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său” (Prov. 
11:9). Până și respirația fățarnicului este otrăvitoare, 
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căci el respiră un aer otrăvit. Cuvântul tradus aici prin 
termenul „distruge” are semnificația de distrugere to-
tală. El este folosit pentru a desemna corupția atât în 
lucrurile religioase, cât și în caracter. Ipocriții îi distrug 
pe oameni prin corupția și viciile lor: „Vai de voi, căr-
turari și Farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oame-
nilor Împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea, și nici 
pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre” (Matei 23:13). 

DINTRE TOATE FELURILE DE PĂCĂTOȘI,            
NICIUNII NU SUNT ATÂT DE ÎMPIETRIȚI CA              
IPOCRIȚII, ÎN RĂZVRĂTIREA LOR FAȚĂ DE 

DOMNUL ISUS HRISTOS 

Nimeni nu-i egalează pe fățarnici în înverșunarea 
lor împotriva lui Isus Hristos. Dacă Hristos îl cheamă 
pe omul păgân la pocăință, acesta ascultă; dacă El îl 
atrage, păgânul se supune; dacă El bate, îi deschide. 
Dar, în ceea ce îl privește pe fățarnic, Hristos poate să 
cheme și să strige, poate să implore și să îndemne, că 
ipocritul nu va auzi, nu se va supune și nu va deschide: 
„‚Care dintre cei doi a făcut voia tatălui său?’. ‚Cel din-
tâi’, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: ‚Adevărat vă spun că 
vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăția lui 
Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în ca-
lea neprihănirii, și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele 
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l-au crezut: și, măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați 
căit în urmă ca să-l credeți’” (Matei 21:31-32). Hristos 
vine la ușa prostituatei, la ușa omului păgân, și bate, iar 
aceștia Îi deschid, Îl îmbrățișează și Îl primesc, dar, când 
vine vorba de ipocrit, chiar dacă Hristos ar bate, ar 
chema și ar striga după el, acesta nu va auzi. Chiar dacă 
sufletul ipocritului ar fi luat și atârnat deasupra flăcări-
lor aprinse ale Iadului și i s-ar spune, „Fățarnicule, este 
bine oare să ajungi în focul veșnic?”, totuși, el nu se va 
supune. Chiar dacă l-ai lua și i-ai arăta gloria Cerului și 
fericirea sufletelor sincere, totuși el nu se va supune și 
nu își va deschide inima către Hristos, chiar dacă, prin 
aceasta, el va rata Raiul și va fi aruncat în cel mai aprins 
foc și în cel mai de jos loc din Iad. 

IPOCRIȚII ADUC CEL MAI MARE                            
AJUTOR SATANEI, VRĂJMAȘUL CEL                        

MAI MARE AL LUI HRISTOS 

Un singur ipocrit împietrit și încăpățânat este mai 
de ajutor în împlinirea planurilor Satanei decât o mie 
de păgâni care păcătuiesc grosolan. Fățarnicul este ca 
întâiul născut al Satanei. El este drag inimii acestuia și 
se pleacă la pieptul diavolului. Nimeni nu este mai ac-
tiv în slujirea Satanei și nimeni nu are acele avantaje iz-
vorând din contribuția la planurile acestuia precum 
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ipocritul.  

„Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că 
voi înconjurați marea și pământul, ca să faceți un tova-
răș de credință; și, după ce a ajuns tovarăș de credință, 
faceți din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât 
sunteți voi înșivă” (Matei 23:15).  

Ipocriții sunt foarte activi în lărgirea împărăției Sa-
tanei și, de aceea, nu trebuie să ne mire când vedem că 
Dumnezeu este atât de sever în judecățile Lui împo-
triva acestora. 

IPOCRIȚII SUNT ÎNȘELĂTORI CU PRIVIRE LA 
DRAGOSTEA LOR PENTRU DUMNEZEU 

Îi pretind că Îl iubesc pe Hristos, și totuși își dedică 
inimile curviei (Ezec. 33:31; Isaia 29:13). În căsătoriile 
obișnuite, niciun motiv nu este mai întemeiat ca un 
bărbat să dorească divorțul precum adulterul sau infi-
delitatea față de soția lui. De aceea, Hristos îi va dis-
truge pe vecie. 

IPOCRIȚII SUNT CEI MAI RĂI DINTRE PĂCĂTOȘI 

În Scriptură, ei sunt comparați adesea cu cele mai 
grele lucruri de pe lumea aceasta: vipere, șerpi, lupi, 
ceea ce spune despre ei că sunt cei mai răi dintre oa-
meni. Ei sunt vrăjmași secreți, cei mai răi dintre toți 
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dușmanii. Împăratul Leo spunea că „un dușman as-
cuns este mult mai periculos decât un vrăjmaș deschis. 
Un inamic ascuns sărută și apoi ucide, pe când un duș-
man deschis trage focul de avertisment înainte să îl 
tragă pe cel ucigător”. 

Și iarăși, ipocriții sunt condamnați și la cele mai 
groaznice judecăți, fiind dintre aceia care nici măcar nu 
se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu: „un nelegiuit nu 
îndrăznește să vină înaintea Lui” (Iov 13:16). Fățarni-
cul nu va putea să se bucure vreodată de binecuvântă-
rile spirituale ale lui Dumnezeu pe pământ, și nici nu 
va avea parte de comuniunea glorioasă cu Dumnezeu 
în cer. Ipocriții sunt condamnați de Hristos la cele mai 
mari chinuri în Iad: „Vai de voi, cărturari și Farisei fă-
țarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp 
ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; de aceea veți 
lua o mai mare osândă” (Matei 23:14). Lor le aparține 
și le este rezervat cel mai întunecat și cel mai de jos loc 
din Iad.  

Fățarnicii sunt locuitorii „de cinste” ai Iadului. 
Dintre toți păcătoșii, ei păcătuiesc împotriva celei mai 
mari lumini spirituale, împotriva celei mai bune cunoș-
tințe și împotriva celor mai mari descoperiri ale lui 
Dumnezeu, iar acest lucru vorbește despre ei că sunt cei 
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mai răi dintre păcătoși. Da, chiar dacă ei știu că păcatele 
împotriva cunoștinței spirituale sunt cele mai pericu-
loase, chiar dacă știu că acestea sunt păcatele care rănesc 
și distrug sufletul cel mai mult, totuși fățarnicii perse-
verează în păcatul lor. Ipocritul va merge mai degrabă 
în Iad cu poftele sale, decât să le abandoneze și să 
meargă în Rai. Chiar dacă este convins de faptul că tre-
buie să se despartă de păcatele sale, altfel Hristos și su-
fletul său nu se vor întâlni vreodată, totuși ipocritul va 
spune, „La revedere Hristos, și bun venit, păcat!” Un 
ipocrit va persevera în îndatoririle religioase, și totuși va 
face asta mergând în același timp cu hotărâre pe calea 
nelegiuirii (Ier. 7:9; Ezec. 33:30-32). Fățarnicul va pă-
cătui și apoi se va ruga, va auzi Cuvântul și apoi va bles-
tema, ca și Louis al XI-lea, împăratul Franței, care în-
jura, apoi săruta crucea, înjura iarăși, și iarăși săruta cru-
cea. Un ipocrit are două mâini, una pentru a îmbrățișa, 
și alta pentru a ucide, ca și Ioab. El are două buze, ca și 
Iuda, una pentru a-L săruta pe Hristos, și alta pentru a-
L trăda. Ca și Iane, ipocritul are două fețe, cu una pri-
vește înainte și cu cealaltă înapoi. El are două inimi, ca 
și israeliții, care strigau când „trăiască împăratul Ado-
nia”, când „trăiască împăratul Solomon”. Fățarnicii 
sunt ca papagalul lui Apuleius, care rostea „Trăiască 
împăratul Augustus! Trăiască Antoniu”, lucru care 
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arată că fățarnicii sunt cei mai răi dintre păcătoși. 

IPOCRIȚII SE LUPTĂ ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS 
FOLOSINDU-SE DE ARMELE LUI 

Ei se luptă împotriva lui Dumnezeu folosindu-se 
de darurile pe care El le-a dat, la fel cum Iehu a luptat 
împotriva lui Ioram cu oamenii acestuia. Așa au făcut 
și cărturarii și fariseii, luptând împotriva lui Hristos, 
dar spre propria distrugere veșnică. Ipocriții vor lupta 
împotriva lui Dumnezeu folosindu-se chiar de acea cu-
noștință, înțelepciune, lumină și înțelegere pe care 
Dumnezeu le-a dat-o, chiar dacă vor muri veșnic din 
cauza aceasta. Apostatul Iulian a luptat împotriva lui 
Hristos folosindu-se de armele creștinismului și, dato-
rită abilităților sale, a ieșit învingător mai degrabă prin 
șiretenie decât prin forță, mai degrabă ispitindu-i și 
ademenindu-i pe creștini decât chinuindu-i. Ipocriții 
se luptă împotriva lui Dumnezeu folosindu-se, pe cât 
este posibil, de armele Lui și, după toate acestea, îndrăz-
nesc să pretindă că au dreptul la Cer. Iată de ce Dum-
nezeu îi va arunca în Iad.  
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Capitolul 2 

CUM SUNT IPOCRIȚII 
 

Termenul din limba greacă are sensul de actor. Un 
ipocrit este un sclav în haine de rege. El este un diavol 
deghizat în înger și un lup în blană de oaie. Așa cum 
spunea Cicero despre Epicur, că acesta nu era cu ade-
vărat filozof, ci doar își lua titulatura de filozof, tot așa 
pot spune și eu că un fățarnic nu este în niciun fel un 
om sfânt, nu un sfânt în adevăr, ci un om care își arogă 
numele de sfânt și face din răsputeri efortul de a crea 
impresia că este sfânt, chiar dacă, pe interior, este un 
demon întrupat. Termenul din limba ebraică tradus 
prin fățarnic are sensul de întinare, contaminare sau 
prefăcătorie. Ipocriții sunt cei mai mari prefăcuți oa-
meni din lume. Ei se prefac în relație cu Dumnezeu, în 
relație cu oamenii și chiar față de propriile suflete. Fi-
ind cei mai mari prefăcuți, ei sunt în același timp și cei 
mai mari pângăritori din lume. Ei murdăresc toate lo-
curile și pe toți oamenii cu care intră în contact. Ei 
spurcă toate îndatoririle, binecuvântările și lucrurile 
spirituale de care se ating. 
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Vă voi arăta în cele ce urmează mai pe deplin cum 
sunt ipocriții, prin șase trăsături ale acestora. 

CU INIMI MÂNDRE 

Inimile ipocriților sunt mândre, inimi care umblă 
după slavă deșartă. Argintul oricărui om nu este decât 
tinichea dacă îl compari cu al fățarnicilor. La fel, lu-
mina oricărui om nu pare decât întuneric, dacă o așezi 
alături de a fățarnicilor. Abilitățile și faptele niciunui 
om nu se compară cu ale acestora. Ca și Iehu, ipocritul 
mândru și plin de slavă deșartă spune: „Vino cu mine, 
și vei vedea râvna mea pentru Domnul” (2 Împ. 10:16).  

Inima sinceră găsește plăcere în a face multe lu-
cruri pentru Hristos, dar ea nu va căuta să fie văzută de 
altcineva, decât de Hristos. Zelul lui Iehu nu este decât 
o umbră a zelului autentic, așa cum toate virtuțile fă-
țarnicilor nu sunt decât umbre ale caracterului adevă-
rat, și totuși ipocritul, ca și Narcissus, se îndrăgostește 
de propria umbră. Fățarnicului îi place să vadă pălăria 
cum se ridică, genunchiul cum se coboară și oamenii 
cum li se adresează, „Rabbi, Rabbi!” în piața publică 
(Matei 23:5-7).  

Dar o inimă sinceră este precum un trandafir roșu, 
care, chiar dacă în exterior nu este atât de aromat pre-
cum damascul, totuși în interior este mult mai plăcut; 
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o inimă sinceră este precum violetele, care nu cresc 
înalte, ci se ascund în desișul pădurii și își găsesc plăcere 
în compania celorlalte flori, acoperindu-se cu propriile 
frunze. Charis, soldatul care era atât de mândru pentru 
că îl rănise pe împăratul Cirului, a ajuns la scurtă vreme 
să înnebunească, ne povestește Plutarh. La fel, Mene-
crates era atât de mândru de faptul că vindecase mulți 
pacienți, pe care alți doctori nu fuseseră în stare să îi 
trateze, încât a ajuns să se intituleze singur Jupiter.  

Tot așa, fățărnicii sunt mândri și transpiră când se 
gândesc la faptele și valoarea lor, ajungând până acolo 
încât le vorbesc tuturor despre acestea și se ridică dea-
supra celorlalți oameni: „Fariseul sta în picioare, și a în-
ceput să se roage în sine astfel: ,Dumnezeule, Îți mul-
țumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, ne-
drepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu pos-
tesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate 
veniturile mele’” (Luca 18:11-12). „Și care totuși zice: 
‚Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’... 
Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc, 
care arde necontenit!” (Isaia 65:5). 

CU INTENȚII ASCUNSE 

Ipocriții își ascund întotdeauna intențiile lor 
crude și sângeroase în spatele pretențiilor lor religioase 
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superficiale. Irod, un fățarnic notoriu, și-a ascuns in-
tențiile de a-L ucide pe Hristos cu pretenția de a-I 
aduce închinare. La fel, cei din Ezra 4 și-au ascuns in-
tențiile de a zdrobi templul din temelii, cu pretenția 
de a ajuta la zidirea acestuia. Ei pretindeau că vor să zi-
dească templul, și totuși intenția lor adevărată era aceea 
de a-l demola. Așa a procedat și Izabela în 1 Împărați 21 
și tot așa și-a ascuns Ismael intențiile sângeroase, de uci-
dere, în spatele lacrimilor (Ier. 41). Un ipocrit va trage o 
mănușă atractivă și plăcută peste mâinile sale urât miro-
sitoare. El este ca șarpele care mușcă fără a sâsâi; te va să-
ruta, după care te va ucide; te va îmbrățișa, după care te 
va trăda; te va mângâia, după care îți va tăia gâtul.  

Nu există nimic mai clar în Scriptură și în experi-
ența de viață ca realitatea că fățarnicii își ascund întot-
deauna scopurile lor crude și sângeroase în spatele pre-
tențiilor religioase. După ce a plănuit acea ticăloșie fără 
egal din complotul Prafului de Pușcă, Parsons a venit 
înaintea oamenilor cu o carte a hotărârilor sale „evlavi-
oase”, ca și cum totul at fi fost făcut cu pioșenie. Ipo-
criții sunt precum italienii, care te vor îmbrățișa, după 
care vor împlânta în tine mii de cuțite, până când își vor 
îmbiba mâinile în sângele tău [autorul face referire la o 
tehnică de pedepsire a ereticilor de către biserica ro-



CAPITOLUL 2  

33 

mano-catolică, prin care aceștia erau îndemnați să re-
nunțe la ereziile lor, îmbrățișând o statuetă din metal 
reprezentând-o pe Sfânta Maria, după care aceștia ră-
mâneau prinși într-un mecanism care făcea ca din sta-
tuie să iasă sute de cuțite și lame care tăiau în bucăți tru-
pul acelui om – n.tr.]. 

CU SUBTILITĂȚI 

Inima ipocritului este subtilă și înșelătoare. Fățar-
nicii sunt oameni foarte subtili. Prin faptele lor bune și 
prin vorbirea lor iscusită, ei amăgesc inimile celor 
simpli, atrăgându-i pe neștiute în gheara leului, așa 
cum făcea Mohammed. Ipocritul este un nor fără apă, 
un pom tomnatic fără roadă, o stea fără lumină, o coajă 
fără miez. Fățarnicul este precum rodul Sodomei, care 
pe dinafară pare atractiv, dar pe dinăuntru nu se găsește 
nimic altceva decât pleavă.  

Ipocritul este ca acela din picturile despre care vor-
bește Lucian, oameni care sunt vopsiți atent și împo-
dobiți cu argint și cu perle prețioase, dar în interior nu 
sunt decât lucruri de jos ale acestei lumi - lemn, mortar 
și vopsea. Spre deosebire de aceștia, inima sinceră este 
precum toiagul lui Brutus, un lemn cu multe noduri 
pe dinafară, dar cu aur pe interior. El este ca acea arcă, 
având aur în interior și păr de capră la exterior. 
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CU MOTIVAȚII GREȘITE ȘI EGOISTE 

Ipocriții nu fac niciodată binele mânați de dra-
goste față de Dumnezeu, ci de dorința de a trage avan-
taje pentru ei înșiși. „Vai de voi, cărturari și Farisei fă-
țarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp 
ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; de aceea veți 
lua o mai mare osândă” (Matei 23:14). „Luați seama să 
nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oameni-
lor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răs-
plată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când 
faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum 
fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slă-
viți de oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. 
Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face 
dreapta” (Matei 6:1-3).  

Iehu făcea mare caz pretinzându-se foarte zelos 
pentru Dumnezeu. El i-a distrus pe idolatri, dar nu și 
idolatria. Dincolo de aceasta, a făcut toate aceste lu-
cruri doar pentru a ajunge să preia coroana. Knox vor-
bea despre unii nobili din Scoția, care păreau mari sus-
ținători ai Reformei, dar planurile lor nu erau decât să 
o distrugă și să se folosească de ea spre folosul personal, 
în realitate fiind niște păcătoși notorii, înșfăcând cu lă-
comie posesiunile bisericii și neavând parte la Trupul 
lui Hristos.  
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Dl. Blair, un mare consilier al Scoției, lovit de mus-
trările adânci ale conștiinței, a mărturisit că se pretin-
sese credincios de-a lungul vieții doar pentru a acumula 
bogății. Am citit despre un prinț care nu voia niciun fel 
de credință, cu excepția aceleia care îi era de folos și care 
îl ajuta să înainteze în interesele sale. Cu adevărat că nu 
există vreun ipocrit în viață care să facă vreun lucru 
bun, fără să aibă în realitate planuri carnale, egoiste și 
meschine. 

IPOCRITUL NU ÎL VA RECUNOAȘTE PE              
DUMNEZEU ÎN JUDECĂȚILE LUI DREPTE 

„Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu 
când îi înlănțuie” (Iov 36:13). Cuvântul evreiesc tradus 
aici prin „nu strigă” are sensul de a nu face niciun zgo-
mot. Un fățarnic nu va recunoaște justiția și dreptatea 
lui Dumnezeu împotriva lui. El nu va striga și nu va 
face niciun zgomot. Chiar dacă mâna lui Dumnezeu 
apasă greu asupra lui și împotriva lui, el nu va spune, 
„aceasta este dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu”; 
nu, ci el nu va face niciun zgomot, nu va scoate niciun 
cuvânt. Chiar dacă Dumnezeu l-ar pedepsi și l-ar trata 
așa cum sunt tratați pușcăriașii, totuși, așa cum spune 
și cuvântul grec, ipocritul nu va scoate un cuvânt. 
„Doamne, mâna Ta este puternică: ei n-o zăresc! Dar 
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vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău, și vor fi ruși-
nați” (Isaia 26:11). Cuvântul are sensul aici de „a ve-
dea” cu cea mai mare precizie și curiozitate, de a vedea 
cu ochiul și de a contempla cu mintea. Dar ipocritul nu 
va vedea. Mai mult, este ca și cum Dumnezeu ar spune: 
„dar Eu, înainte de a încheia cu el, îl voi face să vadă cu 
ochiul lui și să contemple judecățile Mele cu mintea sa. 
Și atunci va vedea!” 

„Suiți-vă pe zidurile ei și dărâmați, dar nu nimiciți 
de tot! Luați-i butucii aceștia, căci nu sunt ai Domnu-
lui” (Ier. 5:10-12). Butucii erau făcuți să fie amplasați 
de jurul împrejurul casei, pentru a-i ajuta pe oameni să 
nu cadă de pe acoperiș. În vremea iudeilor, locuințele 
lor aveau acoperișuri plate, pe care oamenii umblau și 
de unde vorbeau cu ceilalți, lucru la care face referire și 
Hristos în Matei 10:27. Înălțimea acestor butuci tre-
buia să fie suficientă iar tăria lor destul de bună pentru 
ca oamenii să se poată rezema de ei și să nu cadă. Dacă 
luai acești butuci de la locul lor, practic îndepărtai ele-
mentul de siguranță. Dar de ce va îndepărta Dumnezeu 
de la acești oameni tăria și sprijinul lor, lucrurile de care 
trebuiau să se sprijine? „Casa lui Israel și casa lui Iuda 
Mi-au fost necredincioase, zice Domnul” (Ier. 5:11). 
Textul din evreiește arată că acești oameni încercau să 
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se comporte frecvent cu Dumnezeu într-un mod amă-
gitor, fraudulos și notoriu.  

Dar în ce fel făceau ei aceste lucruri? Răspunsul 
vine în versetul 12: „Ei tăgăduiesc pe Domnul și zic: 
,Nu este El! Și nu va veni nenorocirea peste noi; nu 
vom vedea nici sabia nici foametea’”. Iar a minți are 
sensul de respingere a adevărului. Ei s-au lepădat de 
Domnul, L-au respins, spunând că nu există; au negat 
dreptatea, neprihănirea și severitatea judecăților lui 
Dumnezeu împotriva lor. Acest lucru este evident și 
din versetul al treilea al acestui capitol: „Doamne, nu 
văd ochii Tăi adevărul? Tu-i lovești și ei nu simt nimic; 
îi nimicești, și nu vor să ia învățătură; iau o înfățișare 
mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine”. Pa-
sajul acesta ne arată că Domnul i-a lovit, i-a rănit, i-a 
ucis chiar pe unii dintre ei – dar ei nu s-au întristat. În 
evreiește, sensul este de a răni, de a face pe cineva bol-
nav. „Chiar dacă i-am tratat atât de sever, totuși pe ei 
nu-i doare, nu se simt bolnavi, ci se împotrivesc din răs-
puteri împotriva tuturor loviturilor și rănilor pe care le-
am dat. I-am zdrobit, dar ei au refuzat să primească co-
recția.” Acest refuz este ilustrația celei mai mari răzvră-
tiri, a celui mai mare dispreț și batjocură ce pot exista 
(Ezec. 17:14). „O”, spune Dumnezeu, „chiar dacă i-am 
zdrobit, ei au rămas încăpățânați și refuză să primească 
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corecția, făcând acest lucru cu mândrie, cu batjocură și 
dispreț. Ei refuză atât învățătura, cât și disciplina, căci 
una este consecința celeilalte. Chiar dacă nuiaua Mea a 
apăsat greu asupra lor, ei au refuzat cu aroganță să se 
lase învățați de nuiaua Mea. Și-au făcut fețele mai tari 
decât stânca, au refuzat să se întoarcă”. 

CU DISPREȚ ȘI INVIDIE FAȚĂ DE SEMENI 

Ipocriții îi disprețuiesc pe cei care, în neputința 
lor, sunt mai prejos decât ei în lucrurile exterioare și îi 
invidiază pe cei care îi întrec în duhul și puterea sfințe-
niei și a evlaviei. „Fariseul sta în picioare, și a început să 
se roage în sine astfel: ,Dumnezeule, Îți mulțumesc că 
nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea-
curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două 
ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile 
mele’” (Luca 18:11-12). Îl vedem aici pe fățarnic ple-
dându-și neprihănirea falsă și așternându-și temelia pe 
o bunătate relativă: „nu sunt ca ceilalți oameni...” El 
postește de două ori pe săptămână, probabil o dată joia, 
pentru că în acea zi s-a urcat Moise pe Muntele Sinai, și 
lunea, pentru că în acea zi s-a coborât. Ipocriții se des-
curcă mult mai bine în a-și arăta valoarea decât în a-și 
prezenta nevoile. Ei sunt experți în criticarea altora la fel 
de bine pe cât sunt în a se lăuda pe sine. Ei se descurcă 
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să îi ponegrească pe alții în același fel în care sunt buni 
să se înalțe pe sine. Ei pot să pună aceeași energie în a-i 
coborî pe alții, pe cât sunt de pricepuți să se ridice pe ei 
înșiși. Ei invidiază orice soare care strălucește mai pu-
ternic decât al lor. Dacă vreun om îi întrece în a se bu-
cura de Dumnezeu, în comuniunea lui cu Cel Preaî-
nalt, în providența Lui, acesta ajunge să fie invidiat și 
urât până la moarte de către ipocrit (Ioan 11:47-48). 

Androgenus, împăratul Cretei, a fost ucis din invi-
die. Tot așa, Socrates, care era, la vremea lui, unul din-
tre marii înțelepți ai pământului și care îi întrecea pe 
mulți alții prin caracterul său, a ajuns să fie ucis, pentru 
că ochiul invidiei nu putea să îl îndure. Văzând invidia 
din jurul său, Socrate a spus: „Nici acuzatorii și nici re-
lele nu mă pot ucide, ci doar invidia celorlalți, căci 
aceasta i-a distrus și îi va distruge dintotdeauna pe oa-
menii buni”. Împăratul Hadrian obișnuia să îi pedep-
sească aspru pe unii, și chiar să îi ucidă pe alții, oameni 
care excelau în artă sau în înțelepciune, pentru a se asi-
gura că el este singurul artist sau înțelept cu îndemâ-
nare. Despre Aristotel se spune că a ars și a interzis căr-
țile multor filozofi, pentru ca el să fie mai admirat decât 
toți. Tot așa și ipocriții îi invidiază pe toți cei care îi în-
trec în vreo trăsătură spirituală sau morală. 
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Există multe alte trăsături prin care fățarnicii ar 
putea fi caracterizați, și împotriva cărora Dumnezeu se 
ridică cu judecăți severe. Iată, pe scurt, câteva dintre 
acestea: 

(1) Ipocriții sunt cei mai zeloși cu privire la lucru-
rile exterioare, dar ignoră partea spirituală a responsa-
bilităților lor (Isaia 1:11-18; Matei 23:25-27; Ioan 
18:28). 

(2) Ipocriții slujesc în aparență unui lucru, dar în 
realitate altuia, așa cum au fost Irod, Pilat și Iuda. 

(3) Ipocriții sunt inimi nestatornice. Ei nu pot să 
se regăsească stând liniștiți în orice loc, în compania ori-
căror oameni sau în orice vreme. Uitați-vă la cărturari 
și farisei. O inimă sinceră este ca un cub. În orice pozi-
ție l-ai așeza, el este la fel. Dar ipocritul este ca un came-
leon care își schimbă culoarea – acum este într-un fel, 
și după o clipă este altfel. În anumite circumstanțe se 
înfățișează ca un înger, iar în altele ca un demon. Ei 
sunt uneori diavoli acasă și îngeri înaintea oamenilor. 
Ipocriții sunt precum Cicero: vor vorbi în așa fel încât 
să placă deopotrivă lui Pompei și lui Cezar. 

(4) Ipocriții vor folosi lupa pentru a se holba la pă-
catele altor oameni, în loc să privească în oglindă pen-
tru a le vedea pe ale lor (Matei 7:3-5). Ei nu par să aibă 
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urechi pentru a auzi vorbele lui Conrad: „observă că-
ruțele tuturor oamenilor, dar mai ales pe a ta”. 

(5) Ipocriții nu tratează cu Dumnezeu în baza dra-
gostei lui Hristos, a sângelui, neprihănirii și mijlocirii 
Lui, ci pe baza rugăciunilor, a lacrimilor, dorințelor, 
meritelor și străduințelor proprii (Isaia 58:3).  

(6) Ipocriții nu sunt consecvenți în mod uzual în 
îndatoririle religioase, dar mai ales atunci când le lip-
sesc încurajarea și lauda altor oameni sau când alții îi 
descurajează (Ioan 6:66; Iov 27:10). 

(7) Ipocriții sunt fără inimă în orice fel de îndato-
riri religioase (Isaia 29:13; Osea 7:14; Ezec. 33:31-32).  

(8) Ipocriții nu doar că sunt lipsiți de inimă în în-
datoririle religioase, ci ei nici nu le îndeplinesc în tota-
litate. Cu cât sunt mai ușoare îndatoririle lor, cu atât 
sunt mai zeloși să le împlinească dar, când îndatoririle 
lor devin mai mari și mai grele, fac tot ce pot pentru a 
le evita (Matei 23:23). Așa au fost Saul, Irod, Iuda și 
Pilat.  
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Capitolul 3 

IPOCRIȚII ȘI CREȘTINII 
 

FĂRĂ OBIECTIV SPIRITUAL 

Nu a existat niciodată un ipocrit în întreaga lume 
care să facă din Dumnezeu, din Hristos, din sfințenie, 
din faptele lui bune sau din binecuvântările de care are 
parte în viața lui, în relație cu alte persoane și în generația 
lui, scopul lui final, țelul cel mai înalt, obiectivul ultim 
al trăirii lui în lume. Tot ceea ce el țintește în această 
lume sunt plăcerile, profitul și onorurile concentrate pe 
propria persoană. Ele sunt trinitatea lui, pe care o adoră, 
o slujește și pentru care sacrifică totul (1 Ioan 2:16).  

Scopurile fățarnicului sunt corupte și egoiste. Dum-
nezeu poate să fie, din punct de vedere formal, la un 
capăt al acțiunilor sale, dar eul este la celălalt capăt, căci 
acela care nu s-a lepădat niciodată cu adevărat de sine, 
nu poate avea un obiectiv mai presus de sine.  

Un ipocrit umblă întotdeauna după slava proprie, 
căci el acționează pentru sine și prin sine. El își spune 
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întotdeauna: „indiferent ce se întâmplă cu slava lui 
Dumnezeu, important este ca eu să am profitul, eu să 
am creditul, să fiu lăudat, să am gloria și să capăt apla-
uzele din partea celorlalți!” Acesta este limbajul unei 
inimi nesănătoase. 

Un ipocrit va părea foarte evlavios atunci când poate 
avea un câștig de pe seama evlaviei. El va părea foarte 
sfânt atunci când sfințenia este calea către măreția și fe-
ricirea lumească. Dar ticăloșia lui religioasă îi va aduce o 
condamnare de două ori mai mare. Scopurile egoiste 
sunt ingredientele cu care ipocritul lucrează. Atunci 
când fățarnicii își însușesc vreo religie, o fac doar pentru 
a se ajuta de ea pentru planurile lor, pentru a ajunge la 
scopurile lor carnale. Ei nu Îi slujesc Domnului, ci pân-
tecelor lor (Rom. 16:18; Fil. 3:19). Un fățarnic va face 
întotdeauna din propria persoană obiectivul întregii sale 
slujiri. Dar astfel de oameni ar face bine să recunoască 
faptul că, indiferent cât de spectaculoasă ar fi mărturia 
credinței lor și cât de abundente ar fi faptele lor, totuși, 
pentru că scopurile pe care le au în vedere sunt egoiste și 
carnale, toate pretențiile și performanțele lor nu sunt de-
cât niște urâciuni înaintea lui Dumnezeu. 

Un ipocrit are întotdeauna o privire ascunsă, scopuri 
și obiective ascunse în tot ceea ce face. Balaam a vorbit 
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foarte religios, a înmulțit altarele și jertfele, dar ceea ce 
avea în vedere era plata nelegiuirii (Num. 22:23; 2 Petru 
2:15). Iehu a distrus casa sângerosului Ahab, a pus în 
aplicare răzbunarea lui Dumnezeu asupra acelei familii 
ticăloase, i-a distrus de îndată, cu hotărâre și eficiență, 
pe toți închinătorii la Baal, dar scopul lui era să își asi-
gure împărăția pentru el și pentru oamenii lui (2 Împ. 
10). Ahab și ninivenii au postit în sac și cenușă, dar 
acest post a fost doar ca să nu aibă parte de judecățile 
grele de care se temeau că se vor abate asupra lor (1 Împ. 
21; Iona 3). Evreii din Babilon au postit și și-au întristat 
fețele timp de 17 ani, dar acestea erau mai degrabă pen-
tru a se elibera de robia în care se aflau, decât de păcatele 
lor. Ei voiau mai degrabă să scape de captivitate decât de 
nelegiuire (Zah. 7:5-6). Obiectivul final este ceea ce face 
ca o acțiune să fie onorabilă sau josnică, ceea ce o înalță 
sau o coboară, ceea ce așterne asupra ei o cunună de cin-
ste sau una de ocară. Acela care, în mod obișnuit, în 
toate slujirile și faptele sale, nu își propune scopuri mai 
înalte decât să primească laudele oamenilor sau răsplăți 
din partea acestora, sau urmărește doar să astupe gura 
conștiinței, să evite nuiaua mustrării sau doar să se pună 
la adăpost de mânia viitoare, nu este decât un ipocrit. 

Prin comparație, un creștin sincer, când se roagă 
sau ascultă, când dăruiește sau postește, când se pocăiește 
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sau ascultă, are în vedere ca principal scop gloria lui 
Dumnezeu. Pentru el, slava lui Dumnezeu este țelul fi-
nal, scopul principal (Ps. 115:1; 1 Tes. 2:6). Un credin-
cios sincer poate fi mulțumit când este călcat în pici-
oare și vorbit de rău, dacă astfel Numele lui Dumnezeu 
este glorificat. Dorințele inimii unui astfel de om sunt 
îndreptate către Dumnezeu și slava Lui. Doar sinceri-
tatea poartă sufletul lui atât de sus, în toate faptele sale 
obișnuite, în relație cu alți oameni și în religia sa, spre 
gloria lui Dumnezeu (Apoc. 9:9-11). Un creștin sincer 
Îi dă toată lauda lui Dumnezeu. El pune cununa doar 
pe capul lui Hristos. El va privi întotdeauna la Dumne-
zeu ca la singurul așezat pe tron și care face ca toate ce-
lelalte lucruri să fie slujitorii Săi sau așternutul picioa-
relor Sale (Rom. 14:7-8). Toți trebuie să își plece ge-
nunchiul înaintea lui Dumnezeu, altfel vor fi făcuți 
una cu pământul. Creștinul nu va iubi nimic și nu va 
îmbrățișa nimic altceva decât lucrurile care Îl înalță tot 
mai mult pe Dumnezeu și care Îl aduc tot mai aproape 
de inima sa. El nu trăiește pentru voia proprie, pentru 
poftele, măreția lumească sau slava acestei lumi, ci tră-
iește pentru gloria lui Dumnezeu, glorie care îi este 
mai dragă decât propria viață (1 Cor. 10:28; Apoc. 
12:11). Limbajul zilnic al sufletului sincer este acesta: 
„Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă 
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pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta” (Ps. 
115:1). 

Slava este dreptul lui Dumnezeu, iar el apără acest 
drept. Creștinul sincer cunoaște acest lucru și, de aceea, 
el recunoaște și apreciază dreptul lui Dumnezeu, îl 
onorează și dă gloria cuvenită Numelui Său. Dar să nu 
mă înțelegeți greșit: eu nu spun că acei credincioși cu 
adevărat sinceri urmăresc gloria lui Hristos în absolut 
toate acțiunile lor. Nu! Chiar dacă aceasta este o fericire 
dorită pe pământ de acești oameni, ea nu va fi niciodată 
atinsă până vom merge la Cer. Scopurile egoiste și mă-
runte vor fi întotdeauna gata să își facă loc chiar și în 
cele mai bune inimi, dar toate inimile sincere suspină și 
gem atunci când descoperă aceste lucruri în ele.  

Creștinii adevărați își deplâng starea și eșecurile 
înaintea lui Dumnezeu, iar dorința lor fierbinte și stră-
duința zilnică a sufletelor lor este îndreptată către a 
scăpa de acestea. Atunci când iei un creștin sincer și îl 
privești în viața lui obișnuită, vei descoperi că scopurile 
și obiectivele din toate acțiunile și dorințele sale sunt 
îndreptate către glorificarea lui Dumnezeu, către înăl-
țarea lui Dumnezeu și către propovăduirea lui Dumne-
zeu în această lume.  

Acela care face din slava lui Dumnezeu principalul 
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obiectiv al vieții sale, va descoperi că această dorință și 
acest obiectiv principal vor zdrobi, treptat, toate sco-
purile și țelurile egoiste. 

CU JUMĂTATE DE MĂSURĂ 

Niciun ipocrit nu trăiește în întregime și doar pe 
baza neprihănirii lui Hristos, a dreptății lui Dumnezeu 
împlinită de Hristos, și a meritelor lui Hristos spre în-
dreptățire și mântuire. 

Cărturarii și fariseii fățarnici se rugau, posteau și 
păzeau Sabatul, dându-și zeciuielile cu scrupulozitate. 
Acestea erau lucrurile pe care le făceau în neprihănirea 
proprie, pe care se bizuiau (Matei 6; Luca 18:11-12). 
„Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am 
să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-
am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic’, și nu știi că ești 
ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol” (Apoc. 3:16-18). Ei 
își puneau toată greutatea sufletelor lor și bizuiau mân-
tuirea lor pe fapte ca acestea, așa încât au pierit pe vecie. 

Un ipocrit se bazează pe ceea ce el face și, astfel, ni-
ciodată nu privește autentic către neprihănirea lui 
Hristos. El se uită întotdeauna către faptele sale, consi-
derând că acestea i-au strâns comoara necesară pentru 
a ajunge în Rai. El își țese din meritele sale o pânză a 
neprihănirii, cu care să se îmbrace. El nu caută niciodată 
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o neprihănire mai glorioasă cu care să fie îndreptățit, de-
cât propria neprihănire și, de aceea, privește cu ușurătate 
la neprihănirea lui Hristos. „N-au cunoscut neprihăni-
rea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte 
o neprihănire a lor înșiși, și nu s-au supus astfel neprihă-
nirii, pe care o dă Dumnezeu” (Rom. 10:3). Dar princi-
palul pas către mântuire este să renunțăm la neprihăni-
rea proprie. Următoarea etapă este să acceptăm neprihă-
nirea lui Hristos, care le este oferită fără plată păcătoși-
lor, prin Evanghelie. Totuși, aceste lucruri nu pot intra 
în mintea fățarnicului, căci el nu le caută.  

Neprihănirea unui ipocrit nu este doar imper-
fectă, ci și necurată – o zdreanță, o cârpă murdară. De 
aceea, cel ce se bazează pe o astfel de neprihănire este 
obligat să rateze toată veșnicia (Isaia 64:6). Cine va 
spune că are nevoie de un Mântuitor, dacă el vrea să 
zboare către Cer pe aripile propriilor fapte și perfor-
manțe? Dacă faptele omului ar putea să stingă o mânie 
infinită și să satisfacă o dreptate infinită, atunci I-am 
putea spune adio lui Hristos și bun venit meritelor pro-
prii. Cel care se bazează pe orice lucru care să țină de 
persoana proprie sau care să fie îndeplinit de el, ca mij-
loc pentru a-și procura favoarea lui Dumnezeu și mân-
tuirea sufletului său, își înșală propriul suflet, căci se va 
distruge pe sine pentru toată veșnicia. Nesupunerea 
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față de neprihănirea lui Hristos îi țin despărțiți pe ipo-
crit și pe Hristos. Hristos nu va iubi niciodată și nu-Și 
va așterne haina fină, curată și albă a neprihănirii Sale 
peste zdrențele vechi, peste cârpele murdare ale merite-
lor unui fățarnic (Apoc. 19:7-8). Siguranța ipocritului 
în propria neprihănire îi transformă această neprihă-
nire în spurcăciune (Prov. 21:27). 

Dar un creștin sincer renunță de îndată la neprihă-
nirea proprie. El renunță la orice încredere în firea pă-
mântească (Fil. 3:3), privind la propria neprihănire ca 
la o grămadă de gunoi: „Ba încă, și acum privesc toate 
aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de 
mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pen-
tru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să 
câștig pe Hristos” (Fil. 3:8). El nu le mai spune nicio-
dată faptelor sale și lucrărilor mâinilor sale: „Dumne-
zeul nostru!” (Osea 14:3). Atunci când privește la sfin-
țenia naturii lui Dumnezeu, la dreptatea stăpânirii Sale, 
la severitatea Legii Lui, la groaza mâniei Sale, el vede și 
conștientizează o necesitate absolută, indispensabilă, a 
unei neprihăniri superioare, mai glorioasă decât pro-
pria neprihănire, pentru a putea apărea înaintea lui 
Dumnezeu. Un credincios sincer pune cel mai mare 
preț și cea mai mare valoare pe neprihănirea lui Hristos: 
„Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, 
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Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a 
Ta” (Ps. 71:16). 

Creștinul sincer se bucură în neprihănirea lui Hris-
tos mai mult decât de orice altceva: „Mă bucur în Dom-
nul, și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul 
Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a aco-
perit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu 
o cunună împărătească, și ca o mireasă, împodobită cu 
sculele ei” (Isaia 61:10). O, atunci, ce motiv de bucurie 
trebuie să fie pentru un creștin adevărat să aibă parte de 
haina bogată, de haina regală a neprihănirii lui Hristos, 
cu care este îmbrăcat! (Isaia 28:16) Un credincios sin-
cer se bazează pe neprihănirea lui Hristos ca pe o teme-
lie sigură: „,Numai în Domnul’, mi se va zice, ,locuiește 
dreptatea și puterea; la El vor veni, și vor fi înfruntați 
toți cei ce erau mâniați împotriva Lui’” (Isaia 45:24). 

Un creștin adevărat privește la neprihănirea lui 
Hristos ca la acel lucru care îl face peste măsură de fru-
mos și glorios în ochii lui Dumnezeu: „să fiu găsit în El, 
nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, 
ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, nepri-
hănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință” (Fil. 
3:9). Un creștin sincer privește la neprihănirea lui Hris-
tos considerând-o singura sa garanție împotriva mâniei 
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viitoare (1 Tes. 1:10). Mânia viitoare este cea mai mare 
mânie, este o mânie pură, o mânie infinită, o mânie veș-
nică. De aceea, creștinul sincer nu știe nicio altă cale 
sub cer pentru a se asigura de mânia care vine, decât 
prin a se îmbrăca în neprihănirea lui Hristos.  

Încheind acest aspect, ține minte următorul lucru: 
nu există niciun ipocrit în întreaga lume care să își gă-
sească plăcerea, să fie satisfăcut, încântat și mulțumit 
cu neprihănirea lui Hristos. Oricâte fapte ar face un fă-
țarnic, el nu trăiește niciodată mai presus de perfor-
manțele lui. El se străduiește toată viața și se bazează pe 
faptele sale, fapte care îl vor răni de moarte. 

NICIODATĂ ÎN TOTALITATE 

Un ipocrit nu-L va accepta niciodată în totalitate 
pe Hristos. El nu va putea vreodată să își găsească 
odihna deplină și veșnică, satisfacția și mulțumirea în 
Persoana lui Hristos, în meritele lui Hristos și în bucu-
ria lui Hristos și doar a Lui. Niciun fățarnic nu a tânjit 
vreodată și nu a plâns după bucuria prezenței lui Hris-
tos ca după cel mai bun lucru din toată lumea. Niciun 
fățarnic nu L-a prețuit vreodată pe Hristos, recu-
noscându-L deopotrivă drept Sfințitorul și Mântuito-
rul său. Niciun fățarnic nu L-a căutat vreodată pe Hris-
tos și nu a tânjit după Hristos pentru a fi eliberat de 
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puterea păcatelor sale, la fel de mult pe cât ca să îl elibe-
reze de mânia viitoare. Niciun ipocrit nu poate să iu-
bească cu adevărat Persoana lui Hristos sau să își gă-
sească împlinirea în El. Razele gloriei lui Hristos nu au 
încălzit niciodată și inima lui. El n-a cunoscut nicio-
dată ce înseamnă acea părtășie apropiată cu Hristos (1 
Tes. 1:10). Un ipocrit poate să îndrăgească să fie vinde-
cat de Hristos, să fie iertat de Hristos și să fie mântuit 
de Hristos, dar el nu poate să găsească vreodată încân-
tare în Persoana lui Hristos. Inima lui nu tânjește ni-
ciodată cu seriozitate după unirea cu Hristos.  

Prin contrast, dragostea unui creștin sincer izvo-
răște mult din Persoana lui Hristos. Cerul însuși, lipsit 
de Hristos, ar fi pentru un astfel de suflet un lucru să-
rac, un lucru fără valoare, ceva care nu ar aduce mân-
gâiere, ci un lucru gol. Persoana lui Hristos este tocmai 
acel diamant strălucitor de pe cununa slavei (Fil. 1:21; 
3:7-10). 

FĂRĂ SINCERITATE 

Niciun ipocrit din întreaga lume nu dorește sincer 
să Îl primească pe Hristos în toate slujirile Sale și să se 
apropie de El în termenii Evangheliei. 

Termenii în care Dumnezeu Îl oferă pe Hristos în 
Evanghelie sunt ca noi să primim un Hristos întreg cu 
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o inimă întreagă (Matei 16:26). Dar observați că un 
Hristos întreg include toate slujirile Sale și o inimă în-
treagă include toate facultățile ei. Hristos, ca Mijloci-
tor, este deopotrivă Împărat, Preot și Profet. De aceea, 
Dumnezeu Tatăl Îl oferă în acest fel în Evanghelie. 
Mântuirea era o lucrare prea măreață și prea glorioasă 
pentru a fi îndeplinită doar de una dintre slujirile lui 
Hristos. Ca Profet, Hristos ne învață; ca Preot, El ne 
răscumpără și mijlocește pentru noi; iar ca Împărat, El 
ne sfințește și ne glorifică. Apostolul a vorbit clar des-
pre aceste lucruri când a spus: „Și voi, prin El, sunteți 
în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 
Cor. 1:30). Gândește-te la Hristos ca la Profetul nos-
tru, și vezi că El S-a făcut înțelepciune pentru noi. Pri-
vește la El ca Preot al nostru, și astfel El este făcut pen-
tru noi neprihănire și răscumpărare. Privește la El ca 
Împărat al nostru, astfel El este făcut sfințire și sfințenie 
pentru noi. 

Un ipocrit poate să dorească să Îl aibă pe Hristos ca 
Preot pentru a-l salva de mânia viitoare, de blestem, de 
Iad și de focul veșnic, dar el nu Îl dorește cu sinceritate 
ca Profet, care să îl învețe și să îl călăuzească, sau ca Rege, 
care să stăpânească peste el. Mulți fățarnici pot fi dornici 
să primească un Hristos Isus, dar nu vor să primească 
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un Domn Isus Hristos. Ei pot fi dornici să primească 
un Hristos mântuitor, dar nu și un Hristos stăpânitor, 
care poruncește: „Cât despre vrăjmașii mei, care n-au 
vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace, și tă-
iați-i înaintea mea” (Luca 19:27). „A venit la ai Săi, și ai 
Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). Un fățarnic este dor-
nic să Îl primească pe Hristos într-o slujire a Lui, dar nu 
în orice slujire. Aceasta este piatra de poticnire de care 
se împiedică ipocriții, cad și sunt zdrobiți în bucăți. Cu 
siguranță că Hristos este plăcut și atractiv, de dorit și 
încântător, deosebit și înălțat în oricare dintre slujirile 
Sale, motiv pentru care este un lucru drept pentru 
Dumnezeu ca ipocriții, care nu vor să Îl primească în 
toate slujirile Lui, în toate calitățile Sale, să nu benefici-
eze de niciuna dintre acestea. Hristos și slujirile Sale pot 
fi văzute în mod distinct, dar Hristos și slujirile Lui nu 
pot fi niciodată despărțite (1 Cor. 1:13). Chiar dacă 
mulți s-au străduit să separe o slujire a lui Hristos de 
alta, tot ceea ce au ajuns să facă a fost să se lipsească pe 
ei înșiși de orice avantaj sau beneficiu care vine prin 
Hristos. 

Ipocriții iubesc să ia parte la fericirea lui Hristos, 
dar disprețuiesc să fie părtași lui Hristos în sfințenia 
Lui. Ei sunt dornici să fie răscumpărați de Hristos, dar 
nu sunt la fel de încântați să se supună poruncilor și 
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stăpânirii lui Hristos. Ei sunt gata să fie mântuiți prin 
sângele Său, dar nu au dorința de a se supune sceptrului 
domniei Lui. Ipocriților le plac privilegiile Evangheliei, 
dar nu iubesc slujirea Evangheliei, în special acea slujire 
interioară, spirituală. 

Prin contrast, un creștin sincer Îl primește pe Hris-
tos în toate slujirile și calitățile Sale, și se apropie, se ali-
pește de Hristos în toate acestea. El Îl acceptă nu doar ca 
Isus Hristos, ci ca Domnul Isus Hristos. El Îl îmbrăți-
șează nu doar ca pe un Hristos mântuitor, ci și ca pe un 
Hristos care domnește. Colosenii Îl primiseră pe Isus 
Hristos ca Domn (Col. 2:6). Ei Îl primiseră deopotrivă 
pe Domnul Hristos ca și pe Hristos Mântuitorul; ei L-
au primit nu doar ca jertfa de pe cruce, ci și ca Hristos, 
Regele aflat pe tron (2 Cor. 4:5). În Evanghelie, Dum-
nezeu Tatăl ne trimite un Hristos complet. Noi Îl pre-
dicăm pe Hristos Isus, Domnul, și, de aceea, creștinul 
sincer primește un Hristos complet, Îl primește pe 
Hristos Isus, Domnul (F.A. 5:31). 

Ipocritul poate dori un Hristos mântuitor, un 
Hristos care iartă păcatele, un Hristos care glorifică su-
fletul, dar Îl disprețuiește pe Hristosul care stăpânește, 
care domnește, pe Hristosul care poruncește, pe Hris-
tosul care sfințește. De aceea, inima lui necurată, care 
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este selectivă în a-L primi pe Hristos, va fi condamnată 
pentru acest păcat (Ioan 3:19).
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Capitolul 4 

CUM SĂ PREVII IPOCRIZIA 
 

Principalul lucru din inima mea acum este să îți 
prezint acele lucruri deosebite pe care, dacă le vei avea 
și le vei face, nu vei fi dat de rușine și nu vei cădea de 
fățarnic la apariția măreață și glorioasă a lui Dumnezeu, 
când se va năpusti împotriva fățarnicilor. Iată care sunt 
acestea: 

FII MULȚUMIT ȘI MULȚUMITOR 

Binecuvântează-L pe Dumnezeu pentru că ți-a dat 
viață, viață spirituală, pe când vrăjmașilor tăi nu le-a dat 
decât sentința morții. Nu este oare, dintre toate îndu-
rările de care ai parte, nu este aceasta cea mai deosebită? 
Toate îndurările posibile izvorăsc din aceasta, și ea cu-
prinde nu atât binecuvântările personale, cât și pe cele 
îndreptate către cetate, către țară, către familie și către 
suflet! Nu se găsesc oare toate binecuvântările tale din 
trecut și nu vor izvorî toate binecuvântările din viitor 
din acest izvor al îndurării? Și, dincolo de aceasta, nu 
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este ea o îndurare neașteptată? La acea vreme, nu te aș-
teptai să capeți îndurare, căci nici tu, și nici prietenii tăi 
de aici nu o căutau și nici nu credeați în ea. De aceea, 
nu se cuvine oare să fii mulțumitor pentru ea? Nu este 
vorba despre acea binecuvântare venită după rugăciuni 
serioase făcute înaintea Dumnezeului îndurărilor, Cel 
care te tratează potrivit neprihănirii și dreptății cauzei 
tale și potrivit sfințeniei poporului Său, care este sincer 
în dorințele și străduințele lui, și smerit în ce privește 
slava Sa? Nu trebuie, deci, să fii recunoscător și mulțu-
mitor? Nu ai căpătat îndurarea pe baza faptului că 
Hristos mijlocește la dreapta Tatălui pentru aceia care 
sunt oile Sale? Prin binecuvântarea oferirii acestei în-
durări, poți vedea că El a slăbit mâinile, nădejdile, sfa-
turile și puterea vrăjmașilor tăi. De aceea, fii mulțumi-
tor pentru El! Mai mult, aceste biruințe îți dau un mo-
tiv tot mai mare de a-L onora pe Dumnezeu, de a-L 
înălța pe Hristos, de a fi sigur de lucrurile care țin de 
pacea ta și de le a face bine sfinților, slujind în același 
timp generației tale. Privește la binecuvântarea lui 
Dumnezeu, ca și cum ai vedea-o îmbrăcată în toate tră-
săturile ei glorioase. 

O, cât de bine este să ai parte de o îndurare atât de 
mare într-o astfel de vreme, când vrăjmașii tăi au fost 
cei mai puternici și armatele tale foarte slabe, în mari 
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lipsuri, în încercări și slăbiciuni – acest lucru ar trebui 
să te împingă să aduci mulțumiri veșnice. Să vezi cum 
acei viermi și oameni morți, care ar fi trebuit să macine 
munții, totuși n-au fost în stare de nimic, lucru care 
este o binecuvântare ce implică cea mai mare recunoș-
tință din partea ta. Și totuși, cât de puțini dintre noi ne 
întoarcem cu mulțumiri înaintea lui Dumnezeu pen-
tru această îndurare! Dintre cei zece leproși care au fost 
curățați, numai unul s-a întors pentru a aduce mulțu-
miri. Între noi, n-ar fi oare bine dacă ar exista măcar 
unul din douăzeci care să se întoarcă cu zel și să aducă 
mulțumiri pentru această eliberare minunată? 

Un om mulțumitor valorează mai mult decât gre-
utatea lui în aur. Majoritatea oamenilor din zilele noas-
tre uită de binecuvântările de care au parte. Mult prea 
mulți sunt ca elevii lui Pitagora, care nu spuneau o 
vorbă timp de cinci ani sau, mai degrabă, ca omul acela 
mut din Evanghelie, care era incapabil să vorbească. 
Mulți oameni din zilele noastre au o paralizie spirituală 
pe limbile lor, așa încât uită să le spună binecuvântări-
lor lor pe nume, ba chiar, ca evreii nemulțumiți, le tra-
tează ca pe lucruri de nimic, pe salvatorii lor ca pe dis-
trugători și pe eliberatorii lor ca pe niște ucigași. Atunci 
când evreii nu găseau de cuviință să fie mulțumitori 
pentru binecuvântările de care aveau parte, profeții 
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aveau să strige: „Ascultați, ceruri, și ia aminte, pămân-
tule, căci Domnul vorbește: ‚Am hrănit și am crescut 
niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea’” (Isaia 
1:2). „Țară, țară, țară, ascultă glasul Domnului!” (Ier. 
22:29). Profetul Mica avea să strige către munți și către 
temeliile pământului, pentru a oferi mărturie împo-
triva nemulțumirii oamenilor (Mica 6:2). Și este adevă-
rat că, dacă nu vei fi recunoscător și mulțumitor pentru 
aceste binecuvântări, cred că cerurile, pământul și te-
meliile acestora vor aduce mărturie într-o zi împotriva 
ta. 

Revelarea lui Dumnezeu în providența Lui este cel 
mai prețios lucru din lume și, dacă am avea atâtea limbi 
pe câți ochi avea Argus (personaj mitologic grec, care 
avea o sută de ochi, n.tr.), ar fi prea puțin pentru a lă-
uda bunătatea lui Dumnezeu arătată prin îndurarea 
Lui. Bine spunea Augustin că, „dacă Dumnezeu îți dă 
prosperitate, laudă-L, și ea va crește. Dacă îți dă sărăcie, 
laudă-L și ea va fi îndepărtată de la tine, sau cel puțin 
vei fi sfințit prin intermediul ei”. Este trist să vedem că, 
printre atât de mulți oameni care se pretind evlavioși, 
atât de mulți sunt paralizați spiritual în vorbirea lor, așa 
încât nu pot veni cu mulțumire pentru lucrarea Duhu-
lui lui Dumnezeu în ei. Elefantul își ridică trompa către 
cer atunci când vine să capete mâncare, și face asta dintr-
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un instinct al mulțumirii. Oare nu ar trebui cu atât mai 
mult ca noi, creștinii, să fim mulțumitori pentru bine-
cuvântările mult mai mari? Când Tamerlan l-a capturat 
pe Baiazid, printre întrebările pe care i le-a pus era și 
aceasta: „Ai adus vreodată mulțumiri lui Dumnezeu 
pentru că te-a făcut un împărat atât de mare?” Acesta a 
recunoscut cu sinceritate că nu se gândise niciodată la 
acest lucru. Ar fi foarte bine dacă printre noi n-ar exista 
niciunul dintre aceștia, care să nu se gândească niciodată 
la lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut pentru 
el! 

NU OBOSI ÎN FACEREA DE BINE 

Dumnezeu așteaptă ca toți cei ce sunt poporul Lui 
în această țară să fie recunoscători față de El. Dumne-
zeu dorește ca toți cei ai Lui să se ocupe de anumite lu-
cruri care țin de Persoana Lui, de Hristos și de Cer, și 
ca acești oameni să fie recunoscători într-un fel deose-
bit. Picioarele tale ar trebui să fie acolo unde alți oa-
meni nu ajung decât în visele lor. Cineva spunea că „oa-
menii mari trebuie să facă lucruri mari și totuși să se so-
cotească nevrednici”. Este ca în cazul Cleopatrei, care îi 
spunea lui Marc Antoniu – „nu este demn de tine să 
pescuiești după cătune, ci trebuie să cucerești orașe, 
forturi și castele!” Tot așa spun și eu că nu este demn 
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ca tu, pentru care Dumnezeu a făcut lucruri atât de 
mari, să te ocupi de lucruri mărunte – ci trebuie să te 
implici în lucruri înalte, nobile și onorabile, și astfel să 
arăți recunoștință față de lucrurile mărețe pe care 
Dumnezeu le-a făcut pentru tine. 

Pacunius spunea atât de bine că „îi urăsc pe acei 
leneși când vine vorba de fapte, dar mari filozofi în cu-
vintele lor”. Când Demostene a fost întrebat care era 
cea mai importantă trăsătură a unui orator, el a răs-
puns, „Fapta!”; apoi a doua, la care a răspuns, „Fapta!” 
și apoi a treia, la care a răspuns, „Fapta!” O, fie ca acel 
motto al împăratului Severus să se înrădăcineze în min-
tea ta: „La acțiune!” 

IA AMINTE SĂ NU PĂCĂTUIEȘTI DUPĂ CE AI 
FOST ATÂT DE BINECUVÂNTAT 

„După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor 
rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că, Tu, 
Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noas-
tre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oa-
meni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile 
Tale, și să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-
ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, 
până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță 
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nici robi izbăviți?” (Ezra 9:13-14). David, Lot, Solo-
mon și Noe au căzut cel mai grav după ce au fost părtași 
unor binecuvântări mărețe. Dintre toate păcatele, cel 
săvârșit după mari binecuvântări este cel mai provoca-
tor pentru Dumnezeul îndurării. „Domnul S-a mâniat 
pe Solomon, pentru că își abătuse inima de la Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori” (1 
Împ. 11:9). Cuvântul „mâniat” provine dintr-o rădă-
cină care are sensul de privire încruntată de mânie, lu-
cru care arată cât de mânios era Dumnezeu pe el. Dacă 
Dumnezeu era încruntat de mânie împotriva lui Solo-
mon, pentru că inima acestuia se întorsese de la acel 
Dumnezeu, care îi apăruse atât de glorios de două ori, 
ce cuvinte pot exprima mânia care va arde împotriva ta, 
dacă inima ți se va întoarce de la Acela care Și-a arătat 
glorios îndurarea față de tine, și asta nu doar de două 
ori, ci de sute de ori? 

Te implor să privești serios la faptul că păcatele 
mari, săvârșite în urma unor binecuvântări mari, vor ri-
dica un zid de despărțire între tine și Dumnezeu, vor 
provoca răni foarte adânci în conștiință, vor revărsa 
amărăciune peste binecuvântările prezente, vor împie-
dica binecuvântările viitoare să vină peste tine, îți vor 
slăbi harurile, vor face ca frica ta să crească, și vor întări 
nădejdea și mâinile vrăjmașilor tăi. De aceea, păzește-te 
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să nu păcătuiești după ce ai fost binecuvântat atât de 
bogat. 

Când i s-a cerut să vorbească despre un lucru de 
mare importanță pentru el, Boleslav, regele Poloniei, a 
luat o mică pictură reprezentându-l pe tatăl său și pe 
care o ținea tot timpul cu el, a sărutat-o și a spus: 
„Dragă tată, doresc să nu fac nimic nevrednic de nu-
mele tău”. Suflete, aceasta ar trebui să fie dorința și stră-
duința ta constantă – anume să nu faci nimic nevred-
nic de acel Dumnezeu glorios, care a făcut lucruri atât 
de minunate pentru tine. 

ALIPIT DE DUMNEZEU 

Alipește-te de Dumnezeu în fața tuturor descura-
jărilor, căci El te-a făcut copilul Său în ciuda tuturor 
slăbiciunilor, a nevredniciei și păcătoșeniei inimii tale, 
încă dinainte de întemeierea lumii. 

Prin faptul că Dumnezeu te-a făcut copilul Lui, 
asta spune cu glas tare că și tu ar trebui să te alipești de 
El. Caleb s-a alipit de Dumnezeu și L-a urmat pe Dum-
nezeu în ciuda tuturor descurajărilor. Acest lucru i-a 
adus cinste și onoare: „Iar pentru că robul Meu Caleb 
a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea 
Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus, și urmașii 
lui o vor stăpâni” (Num. 14:24). Așa cum un vapor cu 
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vele este dus puternic de vânt, fără a se teme de stânci 
sau bancuri de nisip, tot așa și Caleb L-a urmat pe 
Domnul fără frică, în ciuda tuturor descurajărilor. Iar 
acest lucru a fost cununa sa, căci s-a bucurat mai apoi 
de binecuvântări pe care majoritatea celorlalți nu le-au 
avut. Și tu, cel pentru care Dumnezeu a făcut lucruri 
atât de mărețe, trebuie să fii hotărât să te închini doar 
Dumnezeului cerului și al pământului – în viață și în 
moarte. Așa au făcut acei vrednici slujitori ai Lui, din 
Daniel 3 și Evrei 11. Așa au făcut Ioan Gură de Aur, 
Luther, Calvin, Vasile cel Mare și mulți alții – s-au ali-
pit de Hristos în ciuda tuturor împotrivirilor și descu-
rajărilor. De ce ai face tu excepție de la exemplul lor, 
când ai fi mai mult decât onorat să Îl urmezi? 

O, fie ca Dumnezeu să nu aibă motive să spună - 
„Iată, aici este un popor către care M-am îndreptat, în 
ciuda tuturor păcatelor lor, a nevredniciei și păcătoșe-
niei lor, și totuși ei s-au despărțit de Mine atunci când 
necazurile și încercările au venit asupra lor!” Nu este 
nimic mai plăcut lui Dumnezeu decât ca oamenii să se 
alipească de El în ciuda tuturor piedicilor lor: „Du-te, 
și strigă la urechile cetății Ierusalimului: ,Așa vorbește 
Domnul: ,Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o 
aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, 
când Mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat’” 
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(Ier. 2:2). Nu este nimic special să Îl urmezi pe Dum-
nezeu într-un Paradis, dar este ceva glorios să te alipești 
de El, urmându-L când treci prin pustie. 

ÎNCURAJEAZĂ-I, IUBEȘTE-I ȘI RĂSPLĂTEȘTE-I 
PE CEI CE FAC BINELE 

Nu trebuie să îți spun că romanii aveau obiceiul de 
a-i răsplăti și încununa pe soldații lor pentru slujirea lor 
bună dar, întrucât înțeleg că inima ta a fost și este atrasă 
pe calea binelui, nu voi mai spune altceva decât să te 
încurajez să fii mulțumitor și să îi onorezi pe cei pe care 
Dumnezeu îi cinstește și să îi binecuvântezi pe cei pe 
care Dumnezeu i-a binecuvântat, chiar dacă tot restul 
lumii i-ar blestema și i-ar batjocori. 

FOLOSEȘTE TIMPUL ȘI OPORTUNITĂȚILE 

Folosește-te de timpul și oportunitățile pe care le 
ai spre înaintarea gloriei acelui Dumnezeu care s-a fo-
losit de toate posibilitățile pentru a pune la lucru toate 
atributele Sale glorioase spre binele tău și spre siguranța 
și protecția noastră, a tuturor. 

Chiar dacă ai puțin timp la dispoziție, poți face mult 
pentru acel Dumnezeu care a făcut nespus mai mult pen-
tru tine. Timpul este o comoară care are mai multă va-
loare decât lumea întreagă. El nu este în stăpânirea ta, 
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ca să te poți folosi de el cum dorești. Este un talant de-
osebit de care oamenii vor trebui să dea socoteală, ca de 
oricare alt talant. Până și păgânii recunosc că oamenii 
vor da socoteală nu doar pentru faptele lor, ci și pentru 
felul în care au folosit timpul. De aceea, pentru că viața 
nu îți este în stăpânire, iar moartea nu este obligată să 
te avertizeze înainte de a te vizita, folosește-te cu înțe-
lepciune de timpul pe care îl ai. Nu uita că moartea te 
poate trimite dintr-o dată fie în pierzarea veșnică, fie în 
fericirea fără sfârșit. Dintre toate lucrurile, timpul este 
cel mai dificil de îmbunătățit. Cineva spunea în ve-
chime că „folosirea înțeleaptă și rodnică a timpului de 
către om este cel mai greu lucru de făcut în această 
lume”. Un reproș notoriu adus împăratului roman 
Domițian era că își petrecea mare parte din timpul său 
omorând muște. La fel se spunea despre Artaxerxe că 
își petrecea timpul confecționând mânere pentru cu-
țite. Un altul, Suliman, marele sultan turc, își petrecea 
ziua făcând arcuri. Arhimede, la rândul lui, își pierdea 
întreaga zi trasând linii în țărână, când ar fi trebuit să 
lupte pentru viața sa cu sabia. 

Ar putea fi acești oameni de rușine înaintea lumii, 
și tu să te alături lor, cheltuindu-ți timpul așa încât să 
te dezonorezi? Petrece-ți timpul așa încât Dumnezeu să 
capete gloria, țara să aibă parte de mult bine, iar sufletul 
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tău să se bucure de mângâiere și curaj atunci când vei 
sta înaintea tronului de judecată, unde prinții își vor 
scoate coroanele și parlamentarii își vor da jos robele. 
Strigă de durere, la fel ca Titus Vespasian: „O, prietenii 
mei, am pierdut o zi! Am pierdut o zi!” Bernard își de-
plângea astfel vremea tinereții: „O, ce ticălos am fost! 
Ce ticălos! Ce om stricat am fost! Să risipesc miezul și 
grăsimea timpului meu prețios în plăceri și pofte păcă-
toase!” Citeam despre cineva care, aflat pe patul de 
moarte, ar fi fost în stare să dea o lume întreagă pentru 
a recâștiga timpul, căci plângea zi și noapte, spunând: 
„Chemați timpul înapoi! O, chemați timpul înapoi!” 

Dorința sufletului meu, exprimată înaintea lui 
Dumnezeu, este să fii acel om care se folosește cu înțe-
lepciune de timpul lui, așa încât să nu te afli niciodată 
în situația de a-ți deplânge viața cu aceste cuvinte: 
„Chemați timpul înapoi! Chemați timpul înapoi!” 
Oare nu ai nevoie să îmbunătățești folosirea timpului, 
tu, care ai atât de multe lucruri de făcut într-o vreme 
atât de scurtă: un suflet de mântuit, un Dumnezeu de 
onorat, un Hristos de înălțat, o cursă de alergat, o cu-
nună de câștigat, ispite de împotrivit, rele de învins, su-
ferințe de purtat, binecuvântări de căpătat și o genera-
ție de slujit? 
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ODIHNEȘTE-TE ÎN DUMNEZEU 

Odihnește-te și bizuie-te pe Dumnezeu în necazu-
rile tale, în ciuda tuturor greșelilor, slăbiciunilor și a 
neajunsurilor tale. 

Dovezile providenței glorioase a lui Dumnezeu, 
arătată față de tine în ultima vreme, te îndeamnă să te 
odihnești și să te bizui pe El în zilele necazului și în nop-
țile întunecate ale întristării. În ziua necazului și a du-
rerii, David și-a întărit siguranța, uitându-se înapoi că-
tre experiențele sale cu Dumnezeu. Așa au făcut și alți 
slujitori credincioși ai lui Dumnezeu (2 Cor. 1:8-10). 
Nu există nimic care să Îl implice pe Dumnezeu în a 
acționa cu mână puternică pentru poporul Său, atunci 
când ei sunt în vale, precum odihna și încrederea lor în 
El. „Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și 
Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-
au pricinuit o mare înfrângere, și cinci sute de mii de 
oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Co-
piii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea, și copiii lui 
Iuda au câștigat biruința, pentru că se sprijiniseră pe 
Domnul, Dumnezeul părinților lor” (2 Cron. 13:16-
18). Aceste versete sunt vrednice să fie scrise cu litere 
de aur. Abișai și poporul său au ucis cinci sute de mii 
de oameni aleși, pentru că s-au încrezut în Domnul, 
Dumnezeul părinților lor. Această încredere semnifică 
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odihna lor în Domnul, așa cum un om se sprijină pe 
bastonul său. Nimic nu Îl implică pe Dumnezeu să ac-
ționeze în favoarea unor oameni precum încrederea lor 
în El (2 Cron. 14:8-15; 16:7-9). Iar atunci când îți pui 
încrederea în Dumnezeu în necazul tău, păstrează-ți 
deschiși ochii credinței. Atâta vreme cât credința vede 
în Dumnezeu o plinătate a abundenței, care se revarsă 
repetat în beneficiul omului, sufletul nu poate decât să 
își pună încrederea în Dumnezeu. 

NU-ȚI PUNE ÎNCREDEREA ȘI                             
NU PREȚUI SLAVA LUMEASCĂ 

Tu nu ești neștiutor cu privire la faptul că acest po-
por a început, într-un fel ipocrit, să se mândrească cu 
sine, să se înalțe pe sine și să proslăvească mâna lor de 
carne, toate acestea fiind lucruri cu care ei se laudă, deși 
Dumnezeu, fiind mult deasupra lor, a arătat că slava 
acestora nu este decât pleavă.  

Este un lucru foarte curajos să pui preț pe slava pă-
mântească, când Dumnezeu a avertizat împotriva mân-
driei și când a arătat că va aduce la dispreț toate lucru-
rile care sunt cinstite aici, pe pământ. „Domnul oștiri-
lor a luat această hotărâre, ca să rușineze mândria a tot 
ce strălucește, și să îi smerească pe toți cei mari ai pă-
mântului” (Isaia 23:9). 
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Descoperind că în fericirea pământească nu se gă-
sește decât goliciune și neîmplinire, împăratul Severna 
a strigat în final: „Am încercat toate lucrurile și n-am 
găsit împlinire solidă în niciunul dintre ele!” Charles al 
V-lea, ajungând bătrân, a blestemat onorurile și victo-
riile pe care le-a avut în viață, spunând: „Plecați de aici, 
departe de mine!” Întrebat fiind de colegii săi de ce nu 
a purtat cununa împăratului Severus, pe care îl slujea, 
așa cum făcuseră și alții, un soldat din garda acestuia a 
spus: „Un creștin nu este chemat să poarte cununa în 
această viață”. 

TRĂIEȘTE PENTRU ACELA CARE                               
ȚI-A DAT VIAȚA ȘI TE-A SCĂPAT DIN MÂNA 

VRĂJMAȘILOR TĂI 

Dumnezeu te cheamă cu glas tare, ca pe toți sfinții 
din Anglia, să trăiești pentru Acela care, cu brațul Său 
puternic, te-a salvat chiar atunci când vrăjmașii tăi 
mândri au pronunțat sentința morții asupra ta. De 
aceea, Dumnezeu ți-a scăpat viața așa încât să nu mai 
trăiești pentru tine însuți, nici pentru poftele firii pă-
mântești, ci pentru Acela care trăiește veșnic, așa cum 
spunea apostolul: „În adevăr, fraților, nu voim să vă lă-
săm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în 
Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai 
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pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam 
nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie 
să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi 
înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a iz-
băvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte, și avem 
nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta 
cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută 
nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un 
prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda 
noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că 
ne-am purtat în lume, și mai ales față de voi, cu o sfin-
țenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-
ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dum-
nezeu” (2 Cor. 1:8-12). „Acum, Israele, ce alta cere de 
la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de 
Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, 
să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului tău, 
din toată inima ta și din tot sufletul tău?” (Deut. 
10:12). Această întrebare nu cere un răspuns. Dumne-
zeu nu întreabă, ci cere, ca și cum le-ar porunci oame-
nilor ca, devreme ce trăiesc din bunătatea Lui, să tră-
iască la înălțimea lucrurilor glorioase pe care El le-a fă-
cut pentru ei.  

Ciprian, Ieronim și alții au deplâns situația pretin-
șilor creștini din vremurile lor, care erau niște îngeri la 
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vedere, dar lupi în viețile lor zilnice. O, dacă nu am avea 
motive să ne plângem de aceleași lucruri și în zilele 
noastre! Plutarh râdea văzând nebunia unor astfel de 
oameni în vremea sa, care erau socotiți înțelepți pre-
cum Platon și totuși se îmbătau în compania lui Ale-
xandru. O, dacă am avea ochii ca un râu de lacrimi, să 
plângem pentru cei care pretind că sunt creștini și to-
tuși trăiesc precum păgânii! Seneca, un păgân, îi dădea 
următorul sfat prietenului său, Lucilius: „Trăiește în 
mijlocul oamenilor ca și cum Dumnezeu te-ar vedea, și 
roagă-te lui Dumnezeu ca și cum ai vrea ca oamenii să 
te audă”. Lui Seneca nu-i plăceau deloc acei oameni 
care întotdeauna doreau să trăiască mai bine, dar nicio-
dată nu treceau la lucru.  

Voi încheia acest punct cu sfatul pe care regele Co-
rintului, Periander, îl dădea cândva: „Trăiți în așa fel 
încât să fiți cinstiți în viață și socotiți fericiți după 
moarte!” 

RESPINGE PĂCATUL 

Veghează să respingi păcatul, mai ales acele păcate 
care s-au dovedit a fi pierzarea și  distrugerea vrăjmași-
lor tăi. Eu cred că toți cei care se ridică deasupra mân-
driei, a patimilor și invidiei, vor considera că păcatele 
care au dus la pierzarea acestor oameni erau: 
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(1) Ipocrizia. 

(2) Încrederea și lauda în puterea omului. 

(3) Supunerea păcătoasă față de cei împotriva cărora se 
revarsă mânia lui Dumnezeu, așa cum vedem în Isaia 
14:19-22 și Ieremia 31:2. 

(4) Mânia și răutatea lor împotriva acelora care, în as-
pecte formale, exterioare, sunt diferiți de ei, chiar dacă 
aceștia au fost cu atât mai prețioși pentru Hristos și de-
osebiți în puterea și practica evlaviei, păcat care nu 
poate trece nepedepsit (Isaia 60:14; 66:5; 26:10-11). 

(5) Dragostea lor de sine și dorințele lacome de a se îm-
bogăți și de a deveni măreți prin ruinarea altora și sub 
pretenția de a fi stăpâni peste alții. 

(6) Lipsa lor de respect față de Dumnezeu, care i-a smuls 
ca pe niște mlădițe din foc. 

Întrucât ai fost scutit de judecățile lor, păzește-te de 
păcatele lor. Sper că nu ești ca aceia care au spus că mai 
degrabă ar pieri odată cu mulțimea, decât să meargă în 
Cer alături de cei câțiva mântuiți. Sper că ești un om în-
țelept și, de aceea, știi cum să aplici acest lucru în viața ta. 

STRĂDUIEȘTE-TE DIN RĂSPUTERI SĂ                             
ÎI CUCEREȘTI PE TOȚI VRĂJMAȘII                        

DIN INTERIORUL TĂU 

Acum, că Domnul ți-a dat o biruință atât de glori-
oasă asupra acelor vrăjmași mândri, care s-au ridicat îm-
potriva ta [cu referire la bătălia de la Dunbar, n.tr.], te 
implor să iei aminte să cucerești vrăjmașii din interiorul 
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tău, lucru care ar fi o victorie mult mai onorabilă și mai 
nobilă. Căci cucerind inamicii din interior, din inima 
ta, vei birui asupra diavolului și a Iadului. Dintre toate 
victoriile, cea mai înaltă și mai măreață este biruința 
asupra vrăjmașilor din interior. „Cel încet la mânie pre-
țuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe 
sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți” 
(Prov. 16:32). Această biruință este ceea ce ne ridică dea-
supra tuturor celorlalți oameni din lume. Aceasta este 
cea mai nobilă cucerire, fiindcă este în același timp și cea 
mai necesară. Trebuie să dai morții păcatele tale, sau ele 
vor fi moartea pentru sufletul tău. Păcatul este ca o vi-
peră, care ucide întotdeauna când nu este ucisă. Nu câș-
tigi nimic făcând pace cu păcatul, ci doar ruină aici și Iad 
în viața de apoi. Orice supunere față de păcat este un 
bun venit spus Satanei în inima ta. „De aceea, omorâți 
mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necură-
ția, patima, pofta rea, și lăcomia, care este o închinare la 
idoli” (Col. 3:5). 

Alexandru și mulții împărați ai Persiei au cucerit și 
au poruncit întregii lumi, și totuși ei au fost duși de nas 
de concubinele lor și au fost supuși de vrăjmașii din in-
teriorul lor, ruinându-și sufletele. Un împărat creștin 
spunea pe patul de moarte, după toate victoriile sale, că 
una singură i-a adus mângâiere: „Am învins cel mai 
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mare vrăjmaș al meu, inima mea cea rea”. Când te vei 
așeza pe patul de moarte, nicio cucerire din lumea 
aceasta nu te va mângâia deplin, ci doar biruința asupra 
inimii tale păcătoase. Isidor spunea că nimeni nu putea 
să cucerească Roma dacă nu câștiga cinci victorii con-
secutive și că, tot așa, nimeni nu va triumfa vreodată în 
Cer, până când nu va supune cele cinci simțuri ale sale. 
Suflete, ce binecuvântare este să fii eliberat de vrăjma-
șul din interior, și să nu fii distrus pe vecie de acesta! 

PERSEVEREAZĂ ÎN FACEREA BINELUI 

După cum Dumnezeu continuă să îți facă bine, 
tot așa și tu trebuie să perseverezi în facerea de bine, 
spre gloria Lui. „Fii credincios până la moarte, și-ți voi 
da cununa vieții” (Apoc. 2:10). „Celui ce va birui, îi voi 
da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după 
cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scau-
nul Lui de domnie” (Apoc. 3:21). Se spune despre 
Sceva că s-a împotrivit atât de îndelung armatei lui 
Pompei, încât ajunsese să aibă 220 de săgeți înfipte în 
scutul său și că își pierduse unul dintre ochi, dar nu s-a 
predat până când Cezar a venit să îl salveze. Tot așa, nu 
trebuie să cedezi niciodată să stai în apărarea credinței, 
spre slava lui Dumnezeu, în a lupta pentru El, în a acți-
ona spre gloria Lui, Acela care te apără, se luptă pentru 
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tine și acționează în beneficiul tău, în ciuda tuturor 
acelora care se ridică împotriva ta. Bucer spunea foarte 
bine că „evlavia limitată nu este evlavie adevărată”. 
Acela care, într-o alergare olimpică, umblă după muște 
și fluturi sau leșină înainte de a trece linia de sosire – va 
pierde nu doar toată truda lui, ci și cununa după care a 
alergat. Dorința mea înaintea Domnului este ca noi 
toți să alergăm așa încât să căpătăm cununa. 

ARATĂ-LE ÎNDURARE SEMENILOR TĂI 

Acum, că Dumnezeu ți-a arătat mare îndurare, lasă 
ca suspinul prizonierului să își facă loc înaintea ta și ca 
dorințele, lacrimile, strigătele, rănile și sângele sufletelor 
aflate în necaz să îți stârnească compasiune, așa încât să 
le faci bine atât cât îți este în putință, așa încât întristările 
lor să se transforme în bucurie, suspinele să fie îndepăr-
tate, iar sufletele lor să se ridice și să te binecuvânteze. 
Singura modalitate ca să ai hambarele pline este să în-
tinzi mâinile cu generozitate către cel lipsit. Orice facem 
pentru alții, să facem strângând comori cerești pentru 
noi înșine. Orice îi dăm celui sărac, vom aduna în final 
în visteria noastră. Dacă vrem să ajungem bogați, nu 
putem ajunge luând de la alții, ci dăruind altora. Mâna 
întinsă către omul sărac este visteria lui Hristos, banca 
lui Dumnezeu. Nu lăsa ca mâna și visteria lui Hristos 
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să fie goale! 

Ar putea persanii, indienii și alte neamuri păgâne 
să ridice spitale, nu doar pentru oamenii bolnavi, ci și 
pentru cei bătrâni, pentru cei înfometați, ba chiar pen-
tru păsările și animalele rănite, și tu să nu faci mai mult 
pentru acei care s-au aventurat, punându-și sângele în 
pericol pentru a-l salva pe al tău, oameni care sunt răs-
cumpărați prin prețul sângelui lui Hristos? Chiar dacă 
este doar o legendă, se vorbește despre Ștefan, regele 
Ungariei, și despre Oswald, cândva rege al Angliei, că 
mâinile lor drepte, chiar și când au murit, n-au putrezit 
niciodată, pentru că cu acele mâini au dăruit celor să-
raci și i-au mângâiat pe cei în suferință. Cu siguranță că 
numele și sufletele unor astfel de oameni, care caută să 
împlinească această responsabilitate față de cei în sufe-
rință și săraci, și fac asta dintr-un principiu sănătos, 
având în vedere un scop neprihănit – gloria lui Dum-
nezeu – nu vor muri niciodată, ci vor trăi pe vecie. Asta 
doresc și pentru tine, și este dorința și rugăciunea mea 
constantă înaintea tronului de har. 
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Anexă 

CE SĂ FAC DACĂ            
DESCOPĂR IPOCRIZIE                

ÎN INIMA MEA? 
de Charles Spurgeon 

 

Ei bine, dragi prieteni, dacă inimile noastre nu ne 
condamnă, avem pace cu Dumnezeu, dar dacă totuși 
ele ne mustră, Dumnezeu este mai mare decât inimile 
noastre, și cunoaște toate lucrurile (1 Ioan 3:20). Hai-
deți să Îi mărturisim toate eșecurile din trecut! Și, chiar 
dacă am putea să nu fim conștienți de existența ipocri-
ziei în noi, totuși haideți să spunem: „Vezi dacă sunt pe 
o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei” (Ps. 139:24).  

Eu am o mare siguranță în sinceritatea oricărui creș-
tin care spune în mod obișnuit și în adevăr: „Doamne, 
fă-mă să îmi cunosc starea cea mai de jos, lucrurile cele 
mai neplăcute, oricare ar fi acestea. Dacă toate idealurile 
și planurile mele cele mai strălucitoare n-ar fi decât vi-
suri, produsul minții mele, arată-mi adevărul. Condu-
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mă pe calea cea dreaptă, fă-mă să fiu sincer înaintea Ta, 
Tu, Dumnezeul care cercetează inimile!” Să venim cu 
o candoare sinceră, deschisă, cu o simplitate nevino-
vată înaintea Domnului. Haideți ca, toți cei care ne te-
mem de Domnul și nu ne punem încrederea în noi în-
șine, să ne refugiem în atotștiința Lui, împotrivindu-ne 
suspiciunilor care ne bântuie mințile. Dar haideți să fa-
cem ceva și mai bun: haideți să ne apropiem iarăși de 
crucea lui Isus și astfel să sfârșim cu greutățile noastre, 
primindu-L iarăși pe Mântuitorul păcătoșilor! 

Când am un nod de dezlegat în ce privește dovezile 
că sunt copil de Dumnezeu, și nu pot să îl dezleg, de 
regulă urmez exemplul lui Alexandru cel Mare cu no-
dul gordian, și îl tai.  

Dar cum fac asta? Iată cum: „Tu spui, conștiința 
mea, că acest lucru este greșit și, de aceea, este greșit. Tu 
spui, Satano, că port în piept o credință amăgitoare, că 
experiența mea de credință este doar o ficțiune și că 
mărturia mea este o minciună. Nu mă voi certa și nu 
voi disputa nimic în privința acestor acuzații, ci voi 
pune capăt aici discuției. Dacă nu sunt sfânt, atunci sunt 
păcătos, și nu poate exista nicio îndoială cu privire la 
asta! Însuși diavolul ar fi înfrânt dacă ar vrea să pună la 
îndoială acest lucru. Dacă așa stau lucrurile, atunci este 
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scris că ‚Isus Hristos a venit în lume ca să îi mântuiască 
pe păcătoși’, și acestor păcătoși le este predicată Evan-
ghelia. ‚Cel care crede în El nu este condamnat’. De 
aceea, eu cred acum în El. Dacă n-am făcut asta nicio-
dată până acum, o voi face în această clipă. Și, dintr-o 
dată, toate nelegiuirile mele sunt șterse! Acum, 
Doamne, dă-mi har să o iau de la capăt! Dă-mi har să 
trăiesc viața credinței de acum înainte, viața rugăciunii. 
Fă-mă să fiu unul dintre aceia care se roagă întot-
deauna, care se roagă chiar și pe patul de moarte, după 
ce s-a rugat toată viața”. Rugăciunea este esența vieții 
noastre: atunci când încetăm să ne rugăm, am încetat 
să trăim. Atâta vreme cât suntem păstrați în viață, din 
punct de vedere spiritual, trebuie să ne rugăm. 
Doamne, dă-ne harul ca acest lucru să fie aplicabil fie-
căruia dintre cei ce citesc aceste rânduri, prin puterea 
Duhului Tău și prin meritele sângelui lui Isus. Amin și 
Amin! 
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