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„Toată ființa lui este plină de farmec. Așa 
este iubitul meu, așa este scumpul meu”                                          

Cântarea Cântărilor 5:16 
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HRISTOS ESTE                       
VREDNIC DE A FI IUBIT 

X 

 

În cel de-al nouălea verset din acest capitol, fiicele Ie-

rusalimului îți pun următoarea întrebare: „Ce are iubitul tău 

mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are 

iubitul tău mai mult decât altul, de ne rogi așa de fierbinte?”. Iar 

soția răspunde: „Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se 

din zece mii”. Apoi, ea își reamintește de multe dintre acele lu-

cruri pe care le regăsește drept trăsături excelente în iubitul ei, 

după care concluzionează cu aceste cuvinte: „Toată ființa lui 

este plină de farmec”. Cuvintele acestea ne prezintă farmecul 

neegalat al Domnului Isus Hristos, și ele se împart în mod natu-

ral în trei secțiuni: 
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• Cine este El: Domnul Isus Hristos, pe care ea Îl căutase, de 

care fusese copleșită de dragoste, despre care întrebase pe 

fiicele Ierusalimului, pe care s-a străduit să Îl descrie în tră-

săturile Lui speciale. El este subiectul special și inegalabil 

despre care ea vorbește aici. 

• Ce spune ea despre El: anume că este fermecător. Termenul 

din ebraică, tradus aici prin „fermecător”, are sensul de 

„dorință fierbinte sau tânjire după un lucru care este cople-

șitor de plăcut, încântător și admirabil”. Cuvântul original 

ne spune că Hristos este însăși esența oricărei plăceri și a 

oricărei încântări autentice, sufletul și substanța acestora. 

Așa cum toate râurile se varsă într-un ocean, care este locul 

de întâlnire al tuturor apelor pământului, tot așa Hristos 

este acel ocean în care toate încântările și plăcerile adevă-

rate se întâlnesc. 

• Cum este El: El este cu totul fermecător, căci orice parte a 

Lui este de dorit. El este fermecător atunci când te uiți la 

toate trăsăturile Lui, dar este fermecător și când te uiți la fi-

ecare parte a caracterului Lui. Este ca și cum mireasa Lui ar 

fi spus: „priviți la orice aspect sau trăsătură particulară do-

riți în Iubitul meu. Ațintiți-vă privirea către această Per-

soană fermecătoare, și priviți-L în orice aspect, admirați-L 

în gândirea voastră în orice fel doriți. Priviți la Persoana 

Lui, la slujirile Lui, la calitățile Lui și la orice alt lucru care Îi 

aparține. Îl veți descoperi cu totul fermecător. Nu există ni-

mic neplăcut în El, căci fără El nimic nu poate fi fermecă-

tor.” 
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De aceea, observați că Isus Hristos este cea mai ferme-

cătoare Persoană asupra Căreia sufletele oamenilor pot să-și 

îndrepte privirile: „Tu ești cel mai frumos dintre oameni” (Psal-

mii 45:2). 
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HRISTOS ESTE                       
CU TOTUL FERMECĂTOR 

X 

 

El este „cu totul fermecător!” Iată, aici se spune despre 

Isus Hristos că El este cu totul fermecător, lucru care nu poate fi 

spus despre nicio ființă creată.  

Haideți să analizăm această expresie deosebită, și să re-

flectăm în mod particular asupra a ceea ce este conținut în ea, 

așa încât să descoperim cum și de ce este El cu totul fermecător. 

ISUS HRISTOS NU ARE NIMIC NEATRĂGĂTOR SAU NE-
PLĂCUT ÎN EL 
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Așa cum spunea un teolog din vechime, „în Hristos nu 

există nimic care să nu fie atractiv și plăcut”. Trăsăturile lui 

Isus Hristos exclud într-un mod perfect toate acele trăsături 

care sunt opuse acestora. În El nu se găsește nimic contrar ori-

cărei virtuți adevărate, și care să poată în orice fel să contami-

neze sau să degradeze puritatea Lui. În această privință, Hristos 

transcende într-un mod infinit chiar și pe cele mai atrăgătoare 

și mai deosebite lucruri create. Orice aspect atractiv ce se poate 

găsi în ele este marcat de un gust amar. Până și cele mai fru-

moase picturi își au umbrele lor. Cele mai rare și mai străluci-

toare pietre prețioase își au particulele lor întunecate, care le 

afectează frumusețea. Cele mai frumoase creaturi sunt, în cel 

mai fericit caz, de o dulceață amară. Dacă există ceva plăcut în 

acestea, există și ceva amar. Dacă vreun om are vreo abilitate, 

înnăscută sau dezvoltată, care să ne încânte, există totuși ceva 

din corupția naturii lui care se amestecă peste acel lucru încân-

tător, și care ne face să întoarcem privirea în altă parte.  

Dar nu așa stau lucrurile cu Hristosul nostru cel cu totul 

fermecător, căci trăsăturile Lui sunt pure și neamestecate. El 

este ca o mare nesfârșită de dulceață, lipsită până și de cea mai 

mică particulă de amărăciune. 

ÎN HRISTOS, TOTUL ESTE ATRĂGĂTOR 

Așa cum orice rază a lui Dumnezeu este prețioasă, tot 

așa orice lucru care se găsește în Hristos este prețios. Cine ar 

putea să Îl cântărească pe Hristos într-o balanță, și să ne spună 

care este prețul Lui? „Căci înțelepciunea prețuiește mai mult 
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decât mărgăritarele, și nici un lucru de preț nu se poate asemui 

cu ea” (Proverbe 8:11). 

HRISTOS ARE ÎN EL TOATE LUCRURILE FERMECĂTOARE 

El întruchipează în propria Persoană suma tuturor lu-

crurilor care sunt atractive. Lucrurile care strălucesc ca niște 

stele, cu o slavă specială, toate se regăsesc în Hristos ca o con-

stelație glorioasă. „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 

locuiască în El” (Coloseni 1:19). Îndreaptă-ți ochii către toate fi-

ințele create, cercetează cu atenție universul, și vei descoperi 

putere într-un lucru, frumusețe în celălalt, credincioșie într-

unul, înțelepciune în altul. Dar nu vei vedea în niciuna dintre 

toate aceste trăsături nivelul purității care se regăsește în Hris-

tos și nici pe toate în aceeași ființă, așa cum este în Hristos. Pâi-

nea are o calitate, apa o alta, îmbrăcămintea o alta, și medica-

mentul o alta – dar niciuna dintre acestea nu le are pe toate, așa 

cum este cazul lui Hristos. El este pâine pentru cei flămânzi, apă 

pentru cei însetați, haină pentru cei goi, vindecare pentru cei 

răniți. În El se găsește orice poate dori un suflet. 

SEPARAT DE HRISTOS, NU EXISTĂ NIMIC FERMECĂTOR 

Dacă Hristos este cu adevărat fermecător în totul, 

atunci orice lucru care se află în opoziție cu El sau separat de El, 

este lipsit de orice fel de atractivitate sau farmec. Dacă Îl dai de-

oparte pe Hristos, unde ai putea găsi câtuși de puțin farmec sau 

plăcere? Dacă Îl pui deoparte pe Hristos, mângâierea care ar 
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putea veni până și din partea celei mai bune creaturi nu este de-

cât ca un vas spart. Ea nu poate ține nici măcar o picătură de 

mângâiere adevărată. „Carnea și inima pot să mi se prăpă-

dească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și 

partea mea de moștenire” (Psalmii 73:26).  

În orice creatură – până și în cea mai dulce și mai atrac-

tivă – lucrurile stau ca și atunci când ai o imagine frumoasă, pe 

care o privești în oglindă: întoarce-ți privirea de la oglindă, și 

unde este acel lucru? Bogățiile, onorurile și prieteniile mângâ-

ietoare sunt dulci atunci când fața lui Hristos zâmbește către 

noi prin ele. Dar, fără El, ce lucruri goale și deșarte sunt toate! 

HRISTOS ÎNTRECE ÎN FRUMUSEDE ȘI FARMEC TOATE 
LUCRURILE CREATE 

Dacă Îl compari pe Hristos cu orice alt lucru, oricât de 

atractiv, plăcut și frumos ar fi, Hristos surclasează de departe 

tot farmecul acestuia. „El este mai înainte de toate lucrurile” 

(Coloseni 1:17). El este înaintea tuturor lucrurilor, dar nu doar 

în timp, în natura și în ordinea acestora, ci El este superior tutu-

ror lucrurilor în demnitate, în slavă, în frumusețe și în atracti-

vitate adevărată. În toate lucrurile, El trebuie să aibă întâieta-

tea. 

Haideți să comparăm în câteva aspecte particulare tră-

săturile lui Hristos cu cele ale ființelor create, și să vedem cât de 

superior este farmecul lui Isus Hristos! 
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Orice farmec care nu aparține lui Hristos este un farmec 

ce derivă din altceva și, implicit, este secundar. Dar farmecul lui 

Hristos este primar și original. Îngerii și oamenii, lumea și toate 

lucrurile plăcute din ea, își primesc orice lucru plăcut și atrac-

tiv din El. Ele sunt ca niște râuri care pleacă în diverse direcții 

din izvorul care este Hristos. Cu cât se depărtează un lucru de 

izvorul și originea lui, cu atât vei vedea în el mai puțină frumu-

sețe și puritate. 

Farmecul și puritatea tuturor celorlalte lucruri sunt doar 

relative, și există doar prin referința acelor lucruri la Hristos, slu-

jind gloriei Lui. Dar Hristos este în El Însuși fermecător, în abso-

lutul Ființei Lui. El este atractiv prin propria Persoană, pe când 

toate celelalte lucruri sunt atractive doar datorită Lui. 

Frumusețea și farmecul tuturor celorlalte lucruri sunt 

pieritoare și trecătoare, dar farmecul lui Hristos este și va rămâne 

proaspăt toată veșnicia. Dulceața celui mai atractiv lucru care a 

fost creat rămâne ca o floare care se ofilește, căci oricât ar trăi 

de mult, cu siguranță va ajunge la momentul când moartea o va 

ofili. „Li se taie firul vieții: mor, și tot n-au căpătat înțelepciu-

nea” (Iov 4:21).  

Da, da, fie că sunt trăsături și frumuseți naturale ale tru-

pului, fie că sunt realizări deosebite ale minții; fie că sunt trăsă-

turi atrăgătoare, calități pline de har sau orice lucru pe care noi 

îl găsim atractiv – toate acestea sunt ca niște flori frumoase care 

se usucă, pălesc și sunt distruse de moarte. Dar „Isus Hristos 

este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8). 
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Frumusețea și sfințenia creaturilor sunt lucruri pericu-

loase și acționează uneori ca niște capcane. Un om poate face un 

idol din aceste lucruri, și se poate complace în ele dincolo de li-

mitele moderației, dar în dragostea pentru Hristos nu există ni-

ciun pericol al excesului. Atunci când este copleșit de dragoste 

față de Hristos, sufletul se află în cea mai sănătoasă stare. „Sunt 

bolnavă de dragoste” (Cântarea Cântărilor 5:8). 

Atractivitatea oricărei făpturi create este limitată. Prețu-

irea pe care i-o acordăm se diminuează pe măsură ce ne apro-

piem de ea sau pe măsură ce crește timpul petrecut în compa-

nia ei. Ființele create, ca și picturile, sunt cele mai frumoase de 

la distanță, dar nu așa stau lucrurile cu Hristos – pe măsură ce 

sufletul se apropie tot mai mult de El, și pe măsură ce trăiește 

mai multă vreme bucurându-se de El, pe atâta Hristos îi devine 

mai dulce și mai de dorit. 

Sufletul omului nu poate fi satisfăcut de vreun altfel de 

farmec. Nu există suficientă valoare în vreun lucru creat sau în 

tot universul lucrurilor create pentru ca omul să fie împlinit și 

să devină satisfăcut. Sufletul se simte limitat când se concen-

trează pe lucrurile create. Acest lucru se vede cu claritate când 

privești la nepotrivirea și lipsa de suficiență a ființelor și lucru-

rilor lumii, prin comparație cu calitatea mai nobilă a sufletului 

omului. Sufletul este ca un vapor ce navighează pe un rău în-

gust, unde nu are loc să întoarcă. El trebuie să navigheze întot-

deauna limitat și să evite apele mici.  

Dar Isus Hristos este în orice fel suficient pentru dorin-

țele vaste ale sufletului. În El se găsește suficient loc, ca atunci 
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când navighezi pe mare. În Hristos, sufletul poate să își des-

chidă larg pânzele și poate să își întindă pe deplin vâslele, fără 

teama că ar putea să atingă fundul mării. Iată cât de importantă 

este această expresie – „plin de farmec”. 
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CUM ESTE HRISTOS                 
FERMECĂTOR 

X 

 

Am promis că vă voi arăta în ce fel este Isus Hristos cu 

totul fermecător. 

HRISTOS ESTE CU TOTUL FERMECĂTOR ÎN PERSOANA 
LUI. 

El este dumnezeirea ce locuiește în trup. „Cuvântul S-a 

făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi 

am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 

din Tatăl” (Ioan 1:14). Unitatea minunată și perfectă dintre na-

turile divină și umană din Hristos Îl fac obiectul admirației atât 
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din partea îngerilor, cât și a oamenilor. „Cel ce a fost arătat în 

trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a 

fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost 

înălțat în slavă” (1 Timotei 3:16).  

Dumnezeu n-a adus niciodată înaintea lumii o viziune 

atât de mare a slavei ca în Hristos. Gândește-te la felul în care 

natura omenească a Domnului nostru Isus Hristos este plină de 

toate harurile Duhului, într-un mod în care niciunul dintre sfin-

ții Lui n-a fost umplut. O, ce imagine plăcută a lui Hristos! 

„Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui 

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură” 

(Ioan 3:34). Acest lucru Îl face „cel mai frumos dintre oameni, 

harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat 

Dumnezeu pe vecie” (Psalmii 45:2).  

Dacă o măsură a harului, existentă în cei sfinți, îi face to-

varăși plăcuți, cum ar trebui oare ca bogățiile Duhului harului, 

care L-au umplut pe Isus Hristos fără măsură, să Îl facă în ochii 

credincioșilor? O, ce slavă trebuie să Îi fi conferit! 

HRISTOS ESTE CU TOTUL FERMECĂTOR ÎN CALITĂDILE 
LUI 

Haideți să privim pentru o clipă la natura potrivită, pli-

nătatea și aspectul mângâietor al calității Lui de Profet, Preot și 

Rege. 
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În primul rând, vorbim despre natura potrivită a rolului 

lui Hristos, gândindu-ne la felul în care a tratat El ticăloșia omu-

lui. Nu putem decât să adorăm înțelepciunea infinită a Lui, do-

vedită prin faptul că i-a primit pe oameni. Noi suntem, prin na-

tura noastră, orbi și ignoranți și, în cel mai fericit caz, nu facem 

decât să căutăm orbește lumina slabă a naturii, în umblarea 

noastră după Dumnezeu: „ca ei să caute pe Dumnezeu, și să se 

silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fi-

ecare din noi” (Faptele Apostolilor 17:27). Dar Isus Hristos este 

Lumina Neamurilor: „Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca 

să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Is-

rael. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mân-

tuirea până la marginile pământului” (Isaia 49:6).  

Când acest Mare Profet a venit în lume, atunci s-au ivit 

și zorii zilei care anunțau vizita cerească a Lui. Prin natura 

noastră, noi suntem înstrăinați de Dumnezeu și vrăjmașii Lui. 

Dar Hristos vine în lume pentru a fi o jertfă de ispășire, făcând 

astfel pace prin sângele crucii: „să împace totul cu Sine prin El, 

atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace, prin 

sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20). Întreaga lume este, ca ur-

mare a naturii decăzute, în robie și captivitate față de Satana, o 

sclavie ticăloasă. Hristos însă vine cu puterea Lui împărătească 

pentru a-i salva pe păcătoși, ca și cum ar smulge o pradă din 

gura fiarei. 

În al doilea rând, vorbim despre plinătatea rolurilor Lui, 

care Îl fac capabil „să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se 

apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). Cele trei roluri, care 
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cuprind în ele tot ceea ce au nevoie sufletele noastre, devin o 

vindecare universală pentru problemele sufletelor noastre. 

De aceea, în al treilea rând, rolurile lui Hristos trebuie să 

fie nespus de mângâietoare pentru sufletele păcătoșilor. Dacă lu-

mina este plăcută ochilor noștri, cât de suavă trebuie să fie acea 

lumină a vieții care provine din Soarele neprihănirii! „Dar pen-

tru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele nepri-

hănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veți ieși, și veți sări 

ca vițeii din grajd” (Maleahi 4:2). Dacă iertarea este de preț pen-

tru un criminal condamnat, cât de prețios trebuie să fie sângele 

lui Isus pentru conștiința tremurândă a păcătosului condamnat 

de Lege? Dacă salvarea unui sărman captiv din mâinile unui ti-

ran este un lucru plăcut, cât de plăcută trebuie să fie ea pentru 

urechile și ochii păcătoșilor înrobiți, care aud vocea libertății 

și a eliberării proclamate de către Isus Hristos? Din multiplele 

Sale roluri izvorăsc toate promisiunile noului legământ, aseme-

nea multor izvoare, ca niște râuri care împrospătează sufletele 

cu pace și bucurie. Toate promisiunile iluminării divine, ale 

sfatului și călăuzirii lui Dumnezeu decurg din rolul profetic al 

lui Hristos. Toate promisiunile împăcării, iertării și acceptării 

curg din rolul preoțesc al Lui, alături de râurile suave ale bucu-

riei și încântărilor spirituale care le însoțesc. Toate promisiu-

nile convertirii, ale creșterii în har, ale călăuzirii și providen-

ței, decurg din slujirea împărătească a lui Hristos. Cu adevărat, 

toate promisiunile pot fi concentrate în aceste trei roluri ale 

Sale, așa încât Isus Hristos este cu totul fermecător în ele. 
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HRISTOS ESTE FERMECĂTOR ÎN RELADIILE LUI CU OA-
MENII 

Un Răscumpărător fermecător. 

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Dom-

nul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să 

vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, 

și prinșilor de război izbăvirea” (Isaia 61:1). El a venit pentru a 

deschide ușile închisorii spre eliberarea celor întemnițați. 

Acest Răscumpărător trebuie să fie unul atractiv. Să ne gândim 

la profunzimea ticăloșiei din care El ne răscumpără, căci „ne 

izbăvește de mânia viitoare” (1 Tesaloniceni 1:10). Să ne gândim 

la numărul celor răscumpărați și la mijloacele răscumpărării 

lor: „Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei 

cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpă-

rat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice semin-

ție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam”” (Apoca-

lipsa 5:9). El ne-a răscumpărat nu cu argint și cu aur, ci cu sân-

gele Său prețios: „căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint 

sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe 

care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al 

lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:18-19). El 

ne-a răscumpărat cu o mână puternică și glorioasă, prin putere: 

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunerecului, și ne-a strămutat 

în Împărăția Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13). El ne-a răs-

cumpărat fără plată – „în El avem răscumpărarea, prin sângele 

Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” (Efeseni 

1:7). Ne-a răscumpărat pe deplin – „Acum dar nu este nici o 
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osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1), la mo-

mentul potrivit (Galateni 4:4) și mânat de o dragoste specială și 

particulară: „pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru 

aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi” (Ioan 17:9). 

Într-un cuvânt, El ne-a răscumpărat pe vecie, așa încât nu vom 

mai ajunge niciodată înapoi în robie: „Voi sunteți păziți de pu-

terea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie 

descoperită în vremurile de apoi!” (1 Petru 1:5; Ioan 10:28). O, 

cât de plăcut este Isus Hristos în calitatea Lui de Răscumpără-

tor al aleșilor lui Dumnezeu! 

Un Mire fermecător pentru to�i cei pe care îi atrage la Sine, ca 

Mireasă a Lui. 

Cât de mult se bucură Biserica în El, dacă este să privim 

la cuvintele ce urmează în textul inițial: „Așa este iubitul meu, 

așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului!” (Cântarea Cân-

tărilor 5:16). Cerul și pământul nu cunosc pe nimeni asemenea 

Lui, și nu au nevoie de o dovadă mai deplină decât acestea: 

 Anume că El atrage la Sine, în mila și bunătatea Lui iubi-

toare, sufletele noastre deformate, pângărite și cu totul nevred-

nice. Noi nu avem niciun fel de frumusețe, niciun fel de bună-

tate care să ne facă atractivi în ochii Lui. Originea dragostei 

Sale față de noi stă cu totul în inima Lui: „nu pentru că întreceți 

la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și 

v-a ales” (Deuteronom 7:7). El ne alege, dar nu pentru că noi am 

fi atrăgători, ci pentru a ne face plăcuți Lui: „ca să înfățișeze 

înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură 

sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” (Efeseni 
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5:27). El a venit la noi pe când ne tăvăleam în sângele nostru și 

ne-a spus „Trăiește!”, căci aceea a fost vremea dragostei: 

„ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, ca să-ți facă măcar unul 

din aceste lucruri, din milă pentru tine; ci ai fost aruncată pe 

câmp, așa de scârbă le era de tine, în ziua nașterii tale” (Eze-

chiel 16:5). 

El nu așteaptă nimic în schimb din partea noastră, și to-

tuși Se dăruiește pe Sine și tot ceea ce are, spre beneficiul nostru. 

Sărăcia noastră nu-L poate îmbogăți, dar El S-a făcut sărac pen-

tru a ne îmbogăți pe noi: „Căci cunoașteți harul Domnului nos-

tru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru 

voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” (2 Corin-

teni 8:9; v. 1 Corinteni 3:22). 

Niciun soț nu-și iubește soția așa cum Hristos Își iubește 

poporul: „a iubit Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” 

(Efeseni. 5:25). El a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. 

Nimeni nu suportă slăbiciunile și provocările noastre ca 

Hristos. Biserica, totuși, este denumită „soția Mielului” (Apoca-

lipsa 19:9). 

Niciun soț nu este atât de veșnic și de nemuritor pe cât este 

Hristos. Moartea îi desparte pe oameni, dar unirea sufletului cu 

Hristos trece dincolo de mormânt. Fără îndoială, ziua morții 

unui credincios este ziua nunții lui, ziua bucuriei depline în 

Hristos. Niciun soț nu îi poate spune soției sale ceea ce Hristos 

spune celui credincios: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un 

chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). 
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Niciun mire nu își îmbogățește mireasa cu onorurile pe 

care Hristos le dă Bisericii. El îi face pe cei din poporul Lui înru-

diți cu Dumnezeu, care devine Tatăl lor, iar îngerii proslăviți și 

puternici nu văd ca pe o dezonoare ca ei să fie slujitorii copiilor 

lui Dumnezeu: „nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să în-

deplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” 

(Evrei 1:14). Îngerii vor admira frumusețea și slava Miresei lui 

Hristos: „Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte 

potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu 

mine, și mi-a zis: „Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!”” 

(Apocalipsa 21:9). 

Nicio nuntă nu a avut loc într-un fel atât de triumfător pe 

cât va fi nunta lui Hristos cu credincioșii, în ceruri. În hainele ei 

frumoase, Biserica este condusă înaintea Împăratului. Ce pro-

cesiune plină de bucurie și entuziasm are loc atunci când acest 

alai intră în palatul Împăratului! Printre evrei, casa de nuntă 

era denumită casa laudelor, căci toți erau plini de bucurie, însă 

nici măcar acea bucurie nu se va asemăna cu fericirea de care 

vor avea parte credincioșii în cer, Mireasa lui Hristos.  

Dumnezeu Tatăl se va bucura să privească împlinirea 

binecuvântată și confirmarea planurilor glorioase ale dragos-

tei Sale. Isus Hristos, Mirele, se va bucura să vadă truda sufletu-

lui Său, rodul nașterii binecuvântate și rezultatul tuturor dure-

rilor și a agoniilor Sale: „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și 

se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va 

pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și va 

lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor” (Isaia 53:11). Duhul 
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Sfânt se va bucura să vadă împlinirea și ducerea la bun sfârșit a 

acelui plan de sfințire care a fost încredințat în mâinile Lui: 

„Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat 

arvuna Duhului” (2 Corinteni 5:5). Se va bucura să vadă acele 

suflete pe care cândva le-a găsit ca niște pietre aspre, doar că 

acum ele strălucesc ca niște pietre vii, șlefuite și luminoase, 

parte din templul Lui spiritual!  

Îngerii se vor bucura: mare a fost bucuria lor când a fost 

pus în aplicare acest plan, la întruparea lui Hristos: „deodată, 

împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lău-

dând pe Dumnezeu” (Luca 2:13). De aceea, mare trebuie să fie 

bucuria lor și atunci când piatra din capul unghiului va striga: 

„har, har”.  

Sfinții se vor bucura într-un fel indescriptibil, când vor 

intra în palatul Regelui și vor fi pentru totdeauna alături de 

Domnul: „Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți 

împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; 

și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Într-

adevăr, toți se vor bucura acolo, cu excepția diavolilor și a celor 

condamnați, care își vor scrâșni dinții de invidie atunci când 

vor vedea, de peste prăpastie, bucuria și slava veșnică a credin-

cioșilor. Astfel, Hristos este cu totul fermecător în calitatea Lui 

de Mire. 

Un Apărător cu totul fermecător. 

„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. 

Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
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Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păca-

tele noastre” (1 Ioan 2:1-2). El este Acela care pledează cauza 

credincioșilor în cer. El se înfățișează pentru ei în prezența lui 

Dumnezeu, prevenind orice nouă înstrăinare a lor, și asigu-

rându-i de starea de continuă prietenie și pace între Dumnezeu 

și ei. În această calitate, Hristos este cu totul fermecător. Iată și 

motivele: 

El face din cauza noastră cauza Lui și acționează în cer 

pentru noi, în numele nostru, ca și cum ar acționa pentru propria 

Persoană. „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de 

slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit 

ca și noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). El este plin de înțelegerea 

cea mai blândă față de necazurile și pericolele noastre, și nu 

este de partea noastră doar în sensul reprezentării, ci și în ce 

privește compasiunea și dragostea față de noi. 

În cer, Hristos, Apărătorul nostru, urmărește cauza noas-

tră, transformând-o în preocuparea Sa principală. Din acest mo-

tiv, în Evrei 7:25, se spune despre El că „trăiește pururea ca să 

mijlocească pentru ei”. Este ca și cum preocupările noastre pri-

mesc atâta atenție din partea Lui încât nici măcar toată gloria și 

slava ce Îi sunt aduse în cer nu pot să Îl abată măcar un moment 

de la slujirea spre beneficiul nostru. 

El pledează cauza credincioșilor prin sângele Său. Spre 

deosebire de alți avocați, pentru El nu este suficient să aducă 

doar cuvinte, căci ar fi o pledoarie ieftină. Nu, ci El pledează în 

favoarea noastră prin vocea sângelui Său, așa cum se spune în 
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Scriptură: „Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sân-

gele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel” 

(Evrei 12:24). Orice rană pe care El a avut-o aici, pe pământ, este 

o gură deschisă pentru pledoarie, în numele nostru, înaintea lui 

Dumnezeu din ceruri. De aceea, în Apocalipsa 5:6, El este repre-

zentat stând înaintea lui Dumnezeu, ca un miel care a fost înjun-

ghiat, ca și cum ar arăta și ar descoperi înaintea cerului acele 

răni mortale primite pe pământ în contul nostru din partea 

dreptății lui Dumnezeu. Alți avocați își folosesc vorbele, dar 

Hristos Își folosește sângele. 

El pledează fără plată cauza credincioșilor. Alți avocați 

pledează contra unor sume de bani și golesc buzunarele clien-

ților lor. 

Într-un cuvânt, El obține pentru noi toate îndurările pen-

tru care pledează. Nicio cauză nu scapă din mâna Sa: „Cine va ri-

dica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este 

Acela, care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a 

murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și 

mijlocește pentru noi!” (Romani 8:33-34). Ce Avocat fermecător 

este Hristos! 

UN PRIETEN FERMECĂTOR 

Hristos este cu totul fermecător în calitate de Prieten, 

căci în acest rol, El găsește plăcere să Se vadă apropiat de popo-

rul Său: „vă spun vouă, prietenii Mei...” (Luca 12:4-5). Există 
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anumite lucruri prin care un prieten își manifestă dragostea și 

prietenia, dar nimeni nu se aseamănă cu Hristos. Iată și de ce: 

Nimeni nu are inima atât de deschisă față de prietenul 

său pe cât are Hristos inima deschisă față de poporul Său. El dez-

văluie cele mai tainice sfaturi și gânduri ale inimii Sale față de 

aceștia. „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face 

stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cu-

noscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). 

Nimeni din această lume nu este atât de generos și de bine-

făcător față de prietenul lui pe cât este Hristos Isus față de cei cre-

dincioși. El Își sacrifică până și sângele pentru ei. El spune: „nu 

este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru pri-

etenii săi” (Ioan 15:13). El a epuizat cele mai prețioase comori 

ale sângelui Său fără egal pentru a plăti datoriile noastre. O, ce 

prieten fermecător este Isus Hristos pentru cei credincioși! 

Nimeni nu arată o compasiune atât de profundă prietenu-

lui său în suferință cum arată Hristos Isus față de prietenii Lui. 

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile 

noastre” (Evrei 4:15). El este alături de noi în toate întristările 

noastre, în toate nevoile și poverile noastre, considerându-le 

ca suferințele Lui. Iată de ce se spune că suferințele credincio-

șilor sunt suferințele lui Hristos: „Mă bucur acum în suferințele 

mele pentru voi; și în trupul meu, împlinesc ce lipsește suferin-

țelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica” (Coloseni 

1:24). 
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Niciun om din această lume nu găsește atâta plăcere în 

prietenii lui pe cât găsește Isus Hristos în cei credincioși. „Mi-ai 

răpit inima, soro, mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o pri-

vire!” (Cântarea Cântărilor 4:9). Termenul evreiesc redat aici 

prin „răpit”, are sensul de a face pe cineva mândru: câtă plă-

cere găsește Domnul Isus să se mândrească cu poporul Său! 

Cum este El cuprins de încântare când dăruiește acele podoabe 

deosebite poporului Său! Nu există un prieten atât de fermecă-

tor ca Hristos. 

Nimeni din această lume nu își iubește prietenul cu o dra-

goste mai puternică și mai plină de pasiune cum este dragostea lui 

Hristos pentru credincioșii Lui. Iacov a iubit-o pe Rahela și, de 

dragul ei, a îndurat și suportat arșița verii și frigul iernii; dar 

Hristos a îndurat furtunile mâniei lui Dumnezeu, căldura indig-

nării Lui, și asta de dragul nostru. David și-a manifestat dragos-

tea față de Absalom, dorindu-și să fi murit în locul fiului său. 

Dar Hristos Și-a manifestat dragostea față de noi nu doar expri-

mându-Și dorința de a muri pentru noi, ci chiar murind în locul 

nostru și spre binele nostru. 

Niciun prieten din lume nu este atât de neschimbător și 

constant în prietenia lui cum este Hristos față de cei credincioși. 

„Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea 

aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a 

iubit până la capăt” (Ioan 13:1). El suportă milioanele de provo-

cări și greșeli ale noastre, și totuși nu renunță la prietenia cu po-

porul Său. Petru s-a lepădat de El, dar Hristos nu S-a lepădat de 

Petru. După înviere, El spune: „duceți-vă de spuneți ucenicilor 
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Lui, și lui Petru” (Marcu 16:7). Este ca și cum s-ar fi gândit la Pe-

tru, și a vrut ca acesta să știe că, în ciuda păcatului lui, n-a reușit 

să Îl convingă pe Hristos să renunțe la el. Chiar dacă Petru s-a 

lepădat de Isus, Isus nu S-a lepădat de Petru. O, cât de fermecă-

tor este Hristos în calitatea Lui de Prieten al păcătoșilor! 

Aș putea, mai departe, să vă arăt farmecul lui Hristos în 

sacramentele Lui, în providența Lui, în părtășia Lui cu noi și în 

faptul că ne vorbește în continuare, căci nu există limite ale far-

mecului lui Hristos! Dar am ajuns în punctul în care aș alege mai 

degrabă să îi îndemn pe credincioși să privească la câteva din 

îndatoririle lor față de acest Hristos cu totul fermecător. 
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APLICADII 

X 

 

1. Este Isus Hristos cu totul fermecător? Atunci te implor 

să îți îndrepți sufletul către acest Isus.  

Sunt sigur că o Persoană ca aceasta, care a fost repre-

zentată aici,  poate stârni dragostea până și în cel mai rece și 

mai împietrit piept. La gunoi cu acele nimicuri goale, la gunoi cu 

această lume deșartă și amăgitoare, care nu merită nici măcar a 

mia parte din dragostea pe care i-o dai! Totul trebuie să se dea 

la o parte și să facă loc lui Hristos. O, dacă ai cunoaște valoarea 

și superioritatea Lui, dacă ai ști ce este El, în Persoana Lui, dacă 

ai ști ce a făcut El pentru tine și ce a îndurat din partea ta, n-ai 

avea nevoie de niciunul dintre argumentele mele pentru a fi 

convins să Îl iubești! 
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2. Nu prețui nimic ca fiind fermecător cu excepția lucru-

rilor care se găsesc în Hristos sau care sunt făcute de dragul lui 

Hristos.  

Nu iubi nimic din lumea aceasta ca urmare a meritelor 

care se găsesc în acel obiect, și nu iubi nimic care este separat 

de Isus Hristos. Sunt două feluri în care noi păcătuim în dragos-

tea față de lucrurile create. Noi păcătuim prin excesul senti-

mentelor noastre, iubind acele lucruri mai presus de valoarea 

lor autentică de lucruri create. De asemenea, noi păcătuim în 

importanța dată lucrurilor create, prin aceasta spunând că 

acordăm o prioritare exagerată dragostei pentru ele. 

3. Simte-te umilit de corupția inimii, care se arată mai 

dornică să își îndrepte dragostea și sentimentele către deșertă-

ciunile și nimicurile acestei lumi și care este atât de greu de con-

vins să Îl iubească pe Hristos, Cel cu totul fermecător.  

O, cât de mulți oameni revarsă fluvii de dragoste și în-

cântare către lucrurile deșarte și seci ale lumii acesteia, în timp 

ce pare că niciun argument nu poate să extragă măcar o pică-

tură de dragoste din inimile lor împietrite și necredincioase 

față de Isus Hristos! Am citit despre un om care a fost văzut ade-

sea petrecând timp în singurătate și plângând cu amar. Fiind 

presat de un prieten să spună care este cauza tulburării sale, 

acesta a răspuns: „ O, mă doare că nu-mi pot convinge această 

inimă să Îl iubească mai fierbinte pe Isus Hristos.” 

4. Prezintă-L și reprezintă-L pe Hristos înaintea lumii așa 

cum este El, prin purtarea ta față de El.  
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Este Hristos fermecător pentru tine? Atunci fă așa încât 

lumea să vadă că așa stau lucrurile, prin încântarea pe care o 

găsești în El și în părtășia ta cu El, prin zelul tău față de El și prin 

despărțirea ta față de orice lucru atractiv al lumii, de dragul 

Lui. Propovăduiește calitățile și slujirea Lui înaintea lumii, așa 

cum soția a făcut în aceste versete. Convinge-i pe oameni de cât 

de bun este Preaiubitul tău, cu mult mai bun decât orice altceva. 

Arată trăsăturile Lui glorioase atunci când vorbești despre El, 

înalță-L înaintea altora, așa cum și este - fermecător. Caută „să 

te porți într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fii plăcut în 

orice lucru” (Coloseni 1:10). „Voi însă sunteți o seminție aleasă, 

o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dum-

nezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minu-

nate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minu-

nată” (1 Petru 2:9). Nu lăsa ca să fie „batjocorit frumosul nume 

pe care-l porți” (Iacov 2:7). El este glorios în propria Persoană și 

cu siguranță că vrea să Îl reprezinți așa. De aceea, ia aminte să 

nu-L dezonorezi și să nu aduci ocară asupra Lui. El este gata să 

te onoreze, așa că nu trăda această încredere. 

5. Nu te rușina niciodată să fii socotit creștin.  

El este cu totul fermecător. Tocmai de aceea, asta nu 

poate fi pentru tine o sursă de rușine. Ar fi un păcat grav să te 

rușinezi de El. Unii oameni găsesc plăcere în rușinea lor. Tu nu 

fi rușinat cu slava ta. Dacă te vei rușina de Hristos acum, și El se 

va rușina de tine când va apărea în slava Sa și în slava sfinților 

Săi îngeri. Nu te rușina de nimic altceva, decât de păcat. Între 
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alte păcate, fii rușinat în mod special de acest păcat, anume că 

nu Îl iubești mai mult pe Acela care este cu totul fermecător. 

6. Fii gata să abandonezi orice lucru care este atractiv pe 

acest pământ, așa încât să poți fi alături de fermecătorul Domn 

Isus Hristos în cer.  

Ridică-ți vocea odată cu mireasa: „Vino, Doamne Isuse!” 

(Apocalipsa 22:20). Este adevărat, trebuie să treci prin valea 

umbrei morții ca să ajungi în prezența Lui și în bucuria Lui. Dar 

cu siguranță că merită să suferi mai mult decât atât pentru a fi 

alături de acest Isus fermecător. „Domnul să vă îndrepte ini-

mile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos!” 

(2 Tesaloniceni 3:5). 

7. Fă așa încât farmecul lui Hristos să îi atragă pe toți oa-

menii la El.  

Sunt creaturile atât de atractive? Ar putea atunci ca far-

mecul lui Hristos să nu îi atragă pe oameni? O, orbirea omului! 

Dacă nu vezi nicio frumusețe în Hristos care să te determine să 

Îl dorești, este pentru că dumnezeul acestei lumi ți-a orbit min-

tea. 

8. Străduiește-te să fii asemenea lui Hristos, dacă vrei să 

fii plăcut în ochii lui Dumnezeu și ai oamenilor.  

Fraților, doar Duhul de Hristos din voi și frumusețea lui 

Hristos ce vă sunt date pot să vă transforme în oameni fermecă-

tori. Cu cât semănați mai mult cu El în sfințenie, cu atât mai mult 
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veți manifesta în voi frumusețea și farmecul adevărat. Cu cât 

mai frecvente și mai spirituale vor fi părtășia și comunicarea 

voastră cu Hristos, cu atât frumusețea și farmecul lui Hristos 

vor fi mai adânc întipărite în sufletele voastre, schimbându-vă 

în același chip, din slavă în slavă. Amin.  

 

„Toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, 

așa este scumpul meu” (Cântarea Cântărilor 5:16). 


