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PREFAȚĂ 

 

Obiectivul cărții care îți stă înainte este unul 

simplu, clar și sfânt. El este acela de a-ți atrage 

atenția către adevărul binecuvântat care spune că 

Hristos este prezent în întreaga Scriptură, pătrun-

zând în ea așa cum sarea se găsește în apa mării, 

așa cum lumina se răspândește peste tot în cea 

mai strălucită zi, și așa cum parfumul florilor 

alese umple grădina unde acestea cresc. 

Este principala mea încântare să pot observa 

acest lucru. A mărturisi acest adevăr este cea mai 

mare fericire pe care o am. Ceea ce mă împinge 

înainte în acest efort este loialitatea față de Cel ce 

este Începutul și Sfârșitul, suma și substanța în-

tregii Scripturi.  

Ceea ce mă constrânge este zelul fierbinte 

pentru sufletele nemuritoare ale oamenilor. Știu 

și sunt ferm convins că orice pace, orice bucurie și 

orice mântuire se găsesc doar în Isus. Ochii îmi 

sunt larg deschiși față de realitatea că oamenii 
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sunt binecuvântați și că au aceste binecuvântări 

asupra lor numai în măsura în care ei trăiesc 

având privirile ațintite asupra lui Hristos, ascul-

tând constant de glasul Lui. De aceea, partea mea 

va fi rușinea și vinovăția dacă aș abandona orice 

efort de a descoperi chipul Său glorios. Astfel, 

vreau să folosesc orice putere a vieții și a peniței 

pentru a-L preamări și înălța, pentru a-i implora 

pe oameni să se gândească la El, să Îl caute, să Îl 

primească, să Îl iubească, să Îl urmeze, să Îl slu-

jească, să Îl laude, să trăiască în El, prin El și pen-

tru El. Astfel, mă voi strădui ca, prin ajutorul Du-

hului, să atac, să înmoi și să cuceresc inimile oa-

menilor, așa încât Hristos să fie înscăunat în ele, 

în toată măreția Lui, ca Domn preaiubit și adorat. 

Nu poate exista exces în credință, dragoste, 

ascultare și adorare față de singurul Mântuitor, 

Regele regilor și Domnul domnilor! A existat vre-

odată un sfânt care să nu se străduiască să înțe-

leagă mereu scopul deplin al Bibliei, dar care să nu 

aibă încă o doză de ignoranță? Dar ce se poate 

compara cu utilitatea acestei cunoașteri? Ea îi 

poate ajuta pe oameni în orice privință, dar nu îi 

poate răni în niciun aspect al vieții. Oricare ar fi 

statutul sau vocația lor în lume, dacă oamenii își 

împlinesc responsabilitățile având privirea plină 
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de dragoste îndreptată către Isus, mintea bucu-

rându-se în descoperirea Lui și având inima îmbi-

bată cu fericire în bogățiile Sale, atunci truda nu 

va mai fi trudă, tocmai ca urmare a acestei îm-

prospătări constante din El. 

Cine va îndrăzni să nege că cel mai fericit om 

de pe pământ este cel care are mintea iluminată și 

îmbogățită de chipul lui Hristos și care acționează 

cu devotament în această credință? El trăiește la 

poarta cerului. El are părtășie apropiată cu Dom-

nul, prin care îi sunt iertate nelegiuirile, prin care 

îi sunt acoperite păcatele și prin care ființa îi este 

acceptată și sufletul îi este mântuit. El știe în cine 

crede. El deosebește gloriile Persoanei lui Hristos, 

vrednicia răscumpărătoare a rănilor Lui, eficaci-

tatea salvatoare a mâinilor și picioarelor Lui stră-

punse și umbra ocrotitoare a crucii. El citește lim-

bajul dătător de siguranță al Calvarului. El își vede 

numele scris în inima Dumnezeului-Om. Pentru 

el, dimineața răsare suav, deoarece ea îi trezește 

sufletul la lumina proaspătă a harului lui Isus. 

Pentru el, ziua înaintează bucuros, pentru că ea 

face pași către creșterea în învățătura divină. Pen-

tru el, noaptea este un repaus calm, pentru că se 

odihnește pe perna dragostei ispășitoare. Până și 
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cel mai întunecat nor i se pare plin de raze ale bu-

curiei, în timp ce meditează la mântuirea Domnu-

lui, căci toate circumstanțele vieții sale picură bu-

curie din ele. Aș putea să cunosc aceste lucruri și 

să nu îi îndemn pe oameni să facă din Hristos totul 

pentru ei? 

Câtă vreme acest lucru nu este împlinit cu 

adevărat, starea noastră trebuie să fie împovărată, 

iar așteptarea viitoare întunecată! Fără Hristos, 

religia este un cer fără soare. Fără El, slujirea pu-

blică este ca o cutie fără bijuteria din ea și viața ca 

o călătorie obositoare către un sfârșit îngrozitor. 

Fără El, locuința nu este nicidecum un loc al păcii, 

familia nu cunoaște legăturile puternice ale dra-

gostei durabile, truda din această lume nu aduce 

răsplata cu adevărat folositoare, moartea rămâne 

o prăbușire în abisul de neînchipuit, iar veșnicia 

nu poate fi decât o prelungire de neînchipuit a 

pierzării ce nu poate fi descrisă. 

Fără Hristos, prosperitatea este ca un val 

care se ridică împotriva omului, iar necazurile nu 

sunt decât umbre ale pierzării mai adânci. Naște-

rea n-are niciun folos dacă Hristos nu se naște vre-

odată în sufletul acelui om. Viața nu este niciun 
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câștig, dacă a trăi nu este Hristos. Fără El, Dum-

nezeu este un adversar, Scriptura proclamă con-

damnarea noastră, iar Satana își așteaptă victima, 

căci închisoarea lui este gata să o primească. Aș 

putea să știu toate acestea, și să nu îi îndemn pe 

oameni să facă din Hristos totul pentru ei? 

Trăim niște zile când nenumărate închipuiri 

îi curtează pe oameni îmbrăcându-se în pretenția 

adevărului. Cum am putea să le înfruntăm, să le 

dăm pe față și să le respingem? Avem nevoie de 

înțelepciune, căci erezia este vicleană și curajoasă. 

Adeseori chiar erezia se luptă cu alte erezii, iar 

doctrina care câștigă această bătălie face ca întu-

nericul ce rămâne în urmă să fie și mai dens. De 

aceea, panoplia campionului este cunoașterea de-

plină a lui Hristos. Hristos este sabia și, în fața Lui, 

fraudele catolice și filozofiile noi sunt răpuse la 

pământ. El este pavăza care ocrotește inima de 

toate săgețile otrăvite ale celor care încearcă să 

amăgească și ale celor care sunt amăgiți. În El se 

găsește replica față de fiecare lucru ticălos al fie-

cărei erezii. Atunci când Îl vedem cu adevărat pe 

Hristos, suntem înconjurați de o fortăreață impe-

netrabilă. Atunci când Îl aplicăm pe Hristos inimi-

lor noastre, aceasta zdrobește toate armele învă-

țăturii false. El este înțelepciunea lui Dumnezeu în 
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culmea manifestării ei. Omul care este un bun cu-

noscător al Lui poate sta în siguranță ancorat în 

înțelepciunea înălțimii Domnului lui. 

De aceea, dorința mea este ca, în paginile 

care urmează, să le îndrept mințile cititorilor către 

descoperirile clare ale Domnului Isus. Ochiul Ta-

tălui nu se îndepărtează de la El. Duhul nu obo-

sește niciodată în a-L descoperi. Mintea îngerilor 

tânjește să pătrundă mai adânc în profunzimile 

Lui. Sfinții aflați în lumină găsesc în El lumina veș-

nică ce crește constant. Fie ca Duhul care ni-L des-

coperă să îl ajute pe fiecare cititor să privească 

mai mult la câmpul de aur al Scripturii, și fie ca 

textul Scripturii să fie un tezaur fără margini care 

Îl descoperă pe Hristos inimii lui! 
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1 
RUGUL APRINS 

 

„Am să mă întorc să văd ce este această vedenie 

minunată, și pentru ce nu se mistuie rugul” 

(Exod 3:3). 

 

Uimitoare este priveliștea care se înfățișează 

înaintea ochilor noștri! Avem un rug în flăcări, dar 

care nu este mistuit. Focul distrugător eșuează să 

distrugă. Lemnul pieritor refuză să ardă. Citito-

rule, cu siguranță că acest lucru nu este ceva nou 

pentru tine. Ceea ce trebuie să știi este că această 

priveliște abundă în lecții pe care cercetarea ta nu 

le poate epuiza. Așa și trebuie să fie. Bogățiile de 

necuprins ale lui Isus se găsesc în această mină! 

Acela care este minunăția minunățiilor este ade-

vărata minunăție a rugului. Dragul meu cititor, 

trebuie să Îl vezi pe Hristos prin credință, dacă 

vrei să Îl vezi vreodată pe Dumnezeu și să intri în 

ceruri. Trebuie să Îl cunoști pe Hristos în inimă, 
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dacă vrei să cunoști vreodată pacea conștiinței și 

nădejdea în clipa morții. Cere-I, de aceea, Duhului 

Sfânt ca El să facă așa încât rugul aprins să fie o 

flacără a luminii mântuitoare în sufletul tău. Calea 

către rugul aprins trece pe strada gândurilor in-

structive.  

Moise fusese salvat miraculos dintr-un mor-

mânt timpuriu al apelor. Hotărârea lui faraon 

condamna la moarte, dar fiica acestuia devine un 

instrument al vieții. Când Dumnezeu hotărăște să 

lucreze ceva, El face ca până și vrăjmașii Lui să 

slujească planurilor Sale! Curtea opresorului de-

vine refugiu al celor apăsați. Copilul evreu este în-

grijit ca un prinț egiptean. Totuși, pericolele Nilu-

lui nu sunt mai mari pentru trup decât sunt atrac-

țiile palatului pentru suflet. Strălucirea acestei 

lumi este orbitoare. Luxul ei este atrăgător. Plăce-

rile lumii se dovedesc a fi capcane foarte abile. To-

tuși, există o arcă a siguranței în mijlocul potopu-

lui deșertăciunilor, așa cum s-a găsit o cale de sal-

vare în mijlocul apelor. Moise nu este nici orbit, 

nici atras și nici surprins în capcană. El privește în 

sus și vede o splendoare cu mult mai strălucitoare. 

El alege intenționat batjocura, suferința, pierde-

rea și sărăcia, pentru a putea sta alături de popo-

rul lui Dumnezeu. Mai mult, el socotește această 
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batjocură ca fiind cea mai autentică onoare, 

această sărăcie drept cea mai curată bucurie, 

această pierdere, cel mai bogat câștig, această să-

răcie ca pe cea mai durabilă avere. 

Dragul meu cititor, un important principiu 

spune că nimeni nu poate să calce lumea aceasta 

în picioare atâta vreme cât nu vede o lume mai 

bună deasupra capului Lui. Când Domnul ți Se 

arată, vei deveni orb față de obiecte inferioare. 

Frumusețea Celui cu totul fermecător face ca toate 

celelalte lucruri să fie neatractive. Moise dove-

dește care este puterea deosebită a credinței, pu-

tere care înalță sufletul și care curăță inima. Acest 

principiu energic transformă întreaga lui viață, 

trecându-l de la bogăție, eu și ușurătate la fluviul 

acțiunilor îndrăznețe pentru Dumnezeu. El pri-

vește cu inima frântă la semințiile zdrobite ale Is-

raelului. El face curajos pasul înainte pentru a răz-

buna relele ce au fost făcute împotriva acestora și 

pentru a ridica stindardul libertății lor. Dar în ce 

fel este el întâmpinat? Vai, el este alungat cu pri-

viri respingătoare: „Cine te-a pus pe tine mai 

mare și judecător peste noi?” (Exod 2:14). Sper că 

poți vedea ce nebunii vrednice de milă sunt aces-

tea. Sper că suspini când vezi oameni mulțumiți 

sub mâna apăsătoare a tiranului, în loc să se ridice 
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pentru a-i înfrunta furia. Totuși, se poate să te afli 

tocmai într-o astfel de situație. Asemenea lui Mo-

ise, Evanghelia se apropie de oameni. Ea le spune 

că ei lucrează în temnița Satanei. Ea îi cheamă să 

se ridice din țărână, să-și ridice capetele, să 

arunce frânghiile cu care sunt legați, și să îndrăz-

nească să fie liberi. Ea le arată oamenilor pe Isus, 

Căpetenia mântuirii, care îi invită să se înroleze 

sub steagul crucii Sale. Ea îi asigură de faptul ca 

cei care Îl au pe Isus ca lider nu au pierdut nicio-

dată o bătălie și că El n-a pierdut niciodată un su-

flet. Ea îi imploră să lepede funiile murdare și să 

înainteze curajos către cununa strălucitoare. Care 

este răspunsul pe care oamenii îl dau? Vai, mul-

țimi de oameni urăsc glasul care ar putea să îi ri-

dice din robie. Ei îmbrățișează cătușele care îi 

leagă de celula pierzării. Puțin știu ei că, în cu-

rând, fiecare za din acel lanț va deveni ca un scor-

pion nemuritor și ca o flacără care nu se stinge! 

„La auzul acestor vorbe, Moise a fugit” (Fap-

tele Apostolilor 7:29). Ia aminte, cititorule, hotă-

rârea poate să fie aceasta: „s-a lipit de idoli: lasă-l 

în pace” (Osea 4:17). Un Mântuitor respins poate 

să Se îndepărteze pe veci. Aripile dragostei pot 

zbura departe, ca un semn al judecății. 
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Vreme de 40 de ani, Moise a stat ascuns ca 

un străin în țara Madian. Dar Dumnezeu, care era 

Scutul lui în mulțime, a fost și Soarele lui în de-

șert. Se spune că slujitorul Domnului trebuie să fie 

fugarul pământului. Dar este dulce să vedem cum 

înțelepciunea cerească poate să slujească celor 

mai alese binecuvântări ale noastre. Cea mai dulce 

miere curge din stânca cea mai tare. Moise trebuia 

să facă o lucrare care îi cerea o blândețe de miel și 

o hotărâre de leu. El trebuia să fie calm așa cum 

este oceanul când doarme, dar hotărât cum este 

stânca ce zâmbește înaintea furtunilor. Acestea 

sunt lecțiile școlii necazurilor, așa că el trebuie să 

fie școlit prin necaz. Metalul devine mai curat prin 

procesul îndelungat ce are loc în cuptor. Înțelep-

ciunea folositoare în mulțimea oamenilor ajunge 

să fie călită și utilă în umbra liniștită a pustietății. 

În izolarea din peninsula Arabică, Pavel bea calm 

din fântâna adevărului. În pustietatea Madian, 

Moise stă la picioarele lui Dumnezeu. 

În final, momentul rânduit al salvării a ve-

nit. Lucrările lui Dumnezeu sunt reflectarea hotă-

rârilor luate de El din veșnicie. Când planurile Lui 

s-au copt, o lucrare minunată îl uimește pe păsto-

rul-profet. Un rug strălucește înaintea lui, cu fie-

care ramură și fibră cuprinsă de flacără. Totuși, 
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nici ramura și nici fibra nu ies rănite. Lemnul stră-

lucitor se pleacă înaintea unui Cap care nu are 

rană. Fără îndoială că Moise s-a minunat, însă mi-

rarea lui se transformă în uimire, când a auzit o 

voce din rug, vocea lui Dumnezeu. 

Dragă cititor, este potrivit să ne punem acum 

această întrebare: care este Evanghelia rugului 

aprins? Isus însuși Se înfățișează în Persoana Lui, 

în suferința Lui și în puterea Lui copleșitoare. 

Persoana Lui – El este Dumnezeu, și totuși 

Se coboară pentru a fi făcut Om. El este Om, și to-

tuși continuă să fie Dumnezeu în veac. Dacă L-am 

scoate din Dumnezeire, sângele Lui nu ar mai pu-

tea ispăși. Dacă I-am fura umanitatea, n-ar mai ră-

mâne sânge. Unirea ne aduce înainte un Mântui-

tor potrivit, un Mântuitor puternic. Privește la 

Rug! El îți arată tocmai această unire. Lemnul de-

notă rodul firav al pământului. El reprezintă „o 

odraslă slabă... un Lăstar care iese dintr-un pă-

mânt uscat” (Isaia 53:2). Dar Rugul Îl cuprinde pe 

Dumnezeu ca Locuitor al lui. Glasul din mijlocul 

rugului proclamă: Dumnezeul tău este aici! 

Suferințele Lui – focul cuprinde rugul. Nu 

există o imagine mai clară care să ilustreze atacu-

rile fierbinți ale mâniei. Viața lui Isus a cunoscut 
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bine aceste atacuri, căci a fost o viață plină de 

lupte cu anxietatea ascuțită. Pământul a fost o cale 

plină de spini pentru picioarele Lui. Iadul a arun-

cat toate săgețile asupra Lui. Cerul s-a întunecat 

cu groaza încruntării lui. Toate durerile aprinse pe 

care dezgustul infinit ar putea să le arunce au fă-

cut din El prada lor constantă. El le-a purtat pe 

toate, a suportat toate durerile pe care cei răscum-

părați ar fi trebuit să le guste, ca și cum agonia 

Iadului ar fi fost condamnarea lor veșnică!  

Toată puterea Lui – în zadar a asaltat focul 

acel rug. El a rămas în picioare. Tot astfel, fiecare 

lovitură a ricoșat din Isus. Susținut de dumnezei-

rea Lui interioară, El i-a călcat sub picioarele Lui 

pe toți vrăjmașii Săi. El a zdrobit legăturile pă-

mântului. El a scuturat porțile mormântului. El S-

a ridicat victorios pe ruinele imperiului Iadului. El 

S-a înălțat în triumf în înaltul cerurilor. 

Avem apoi un simbol neîndoielnic al întregii 

familii a credinței. Persecuțiile și încercările sunt 

focul care îi atacă pe membrii acesteia cu o furie 

neîncetată. Totuși, ei cresc și se întăresc, îmbobo-

cesc, înfloresc și aduc roade. Cum este posibil? 

Dumnezeirea locuiește în ei! Acolo unde Dumne-

zeu locuiește, acolo viața nu poate să decadă. 
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Istoria Bisericii este oglinda acestui adevăr. 

Cât de des vedem Biserica de parcă ar fi o coajă 

lovită de valurile uriașe ale lumii. Puterile celor 

strașnici, subtilitatea celor vicleni, răcnetul celor 

înfuriați au înconjurat-o cu mâna lor înspăimân-

tătoare. Oamenii răi și-au dezlănțuit cele mai mari 

rele, duhurile demonice au lovit cu putere, vrăj-

mașii și-au scuipat veninul. În aparență, rugul fra-

gil ar trebui să se prăbușească în pierzare! Dar nu! 

El îi sfidează pe toți inamicii. El stă în picioare și 

așa va rămâne pe veci, puternic, parfumat și rodi-

tor! Totuși, puterea rezistenței nu este a lui. Dom-

nul se află în mijlocul lui! El l-a ales să-I fie locu-

ința veșnică. Iată vestea prețioasă: „am văzut... în 

mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva, care se-

măna cu Fiul omului” (Apocalipsa 1:13). 

Este adevărat că Isus, ca Dumnezeu, susține 

tot universul cu mâna Lui. Centrul Lui este pretu-

tindeni, dar circumferința Lui nu este nicăieri. To-

tuși, Biserica este aleasă ca să fie casa dragostei 

Lui fără margini. Aici, aici se găsesc puterea Lui 

protectoare, grija Lui ocrotitoare față de orice pe-

ricol, plăcerile Lui depline. El a primit-o din partea 

Tatălui ca Mireasa Lui, comoara Lui, partea Lui de 

moștenire, plinătatea trupului Său, slava deplină 

a lucrării Sale mijlocitoare. El S-a angajat să o 
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așeze ca o familie completă înaintea scaunului de 

domnie. Dacă un membru este rănit, Hristos este 

întristat. El este constant alături de Biserică, dedi-

cându-Și toată inima ei, având privirea spre ve-

gherea ei, toată mâna spre ajutarea ei, toată înțe-

lepciunea spre călăuzirea ei și toată puterea pen-

tru a-i alunga pe vrăjmașii ei. Dacă așa stau lucru-

rile, să răcnească focul! Pentru ca rugul să poată fi 

mistuit, ar trebui ca focul să fie mai puternic decât 

Atotputernicia. 

Se întâlnesc oare aceste rânduri cu privirea 

vreunui complotist care luptă împotriva binelui 

Sionului (Bisericii)? Zadarnic om! Promisiunea va 

sta în picioare pe veci: „iată că Eu sunt cu voi în 

toate zilele” (Matei 28:20). Ai putea să smulgi soa-

rele din înălțimea lui? Ai putea să bați spinarea 

oceanului cu un fulg? Ai putea să legi fulgerul cu 

un pai? Aceste lucruri ar fi mai ușoare decât să Îl 

smulgi pe Isus din rug. Pentru că El trăiește acolo, 

și poporul Său va trăi.  

Iată aici o altă taină rezolvată. Harul pare o 

plantă firavă în inima credinciosului. El trebuie să 

se lupte cu furtuni pustiitoare și cu înghețuri as-

pre. Răcnetul Satanei arde împotriva lui. Lumea 

pune cărbuni peste cărbuni ca să îl mistuie. Firea 
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pământească suflă aprins pentru a-i înflăcăra lo-

viturile. Dar harul continuă să crească! Rădăcina 

lui se răspândește. Ramurile lui se înalță. Roadele 

lui se coc. De ce? Pentru că Hristos umblă în gră-

dina Lui - un Dumnezeu păzitor. Mâna Lui a se-

mănat fiecare sămânță. Roua favorii Lui le hră-

nește. Zâmbetul dragostei Sale le maturizează. De 

aceea, Biserica se ridică mai sus de toți vrăjmașii 

ei înfocați și își înalță capul spre cer. 

Dragă credincios, gândește-te mult la „bu-

năvoința Celui ce S-a arătat în rug” (Deuteronom 

33:16). Așa vor fi alungate fricile. Dacă ai fi singur, 

a trage nădejde ar însemna să fii arogant. Totuși, 

pentru că nu ești singur, este o ofensă să tremuri.  

Privește înapoi. În urma ta sunt multe con-

flicte, și totuși trăiești. De ce? Poți răspunde ca și 

Pavel: „Domnul a stat lângă mine și m-a întărit” (2 

Timotei 4:17). „Rugul era tot un foc, și rugul nu se 

mistuia deloc” (Exod 3:2). Da, lupta ta prezentă 

poate fi fierbinte. Totuși, poți auzi glasul preaiubit: 

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine” (Isaia 41:10). 

„Rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc”. 

Privește înainte. Orizontul este întunecat de 

norii necazurilor. Totuși, același glas îți aduce bu-

curie: „dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și 
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flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:2). Un nor de 

martori, o armată de martiri binecuvântați, te sa-

lută departe, îndemnându-te să mergi înainte. Ei 

îți spun că flăcările persecutoare pot fi alungate, 

cu toată mușcătura lor. Bucură-te! Rugul va fi cu-

prins de flăcări, dar nu va fi mistuit! 

Dragul meu cititor, oprește-te aici și cerce-

tează-ți conștiința. Este trupul tău un templu al lui 

Isus Hristos, prin Duhul? Locuiește Hristos în 

inima ta prin credință? Este Hristos în tine nădej-

dea slavei? Dacă nu, nu vei putea fi atins de mân-

gâierea Rugului aprins. Ține minte că există spini 

și mărăcini, care „sfârșesc prin a li se pune foc” 

(Evrei 6:8). Niciun Mântuitor nu îi salvează. Ne-

ghina trebuie legată mănunchi spre a fi aruncată 

în cuptorul încins al mâniei. Un glas teribil bocește 

din lumea celor pierduți: „grozav sunt chinuit în 

văpaia aceasta” (Luca 16:24). „Căci iată, vine ziua, 

care va arde ca un cuptor! Toți cei trufași și toți 

cei răi, vor fi ca miriștea” (Maleahi 4:1). „Fumul 

chinului lor se suie în sus în vecii vecilor” (Apoca-

lipsa 14:11). 

Dragă cititor, ai în fața ta cuvinte care, prin 

har, pot să te mântuiască. Nu te îndepărta de ele, 
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mergând către focul veșnic. Dacă ai fi atât de ne-

bun, acest avertisment va sta asupra sufletului tău 

ca un cărbune încins, în veci de veci! 
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2 
„EU SUNT                                 

CEL CE SUNT” 
 

„Eu sunt Cel ce sunt" (Exod 3:14) 

 

Credinciosul este chemat la luptă. El trebuie 

să poarte zilnic o cruce și să ducă un război conti-

nuu. Totuși, un Ajutor sigur îi este aproape în fie-

care ceas al nevoii. Iată-l pe Moise! Pământul pe 

care trebuie să calce este foarte alunecos. Dealul 

greutăților lui este foarte abrupt. Un vrăjmaș i se 

împotrivește la fiecare pas. Totuși, îi sunt date un 

toiag și o sabie în Numele Domnului Său călăuzi-

tor și protector. „Eu sunt Cel ce sunt”.  

Pe acest adevăr poate să își susțină întreaga 

povară a grijilor, temerilor și durerilor lui. Prin el 

poate să îi împrăștie pe împărați precum pleava. 

Acest ajutor rămâne același, la fel de puternic și la 

fel de aproape. Cel mai firav dintre pelerini poate 
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să îl apuce cu mâna credinței. Oricine îl primește, 

este „ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă 

întărit pe vecie” (Psalmul 125:1). 

„Eu sunt Cel ce sunt”. Acesta este glasul ce s-

a auzit din rugul aprins. Cel ce a vorbit nu mai este 

ascuns sub masca misterului. El este Îngerul legă-

mântului cel veșnic. El este mărețul Răscumpără-

tor. El va așeza poporul Lui pe stânca solidă a 

mângâierii. De aceea, cu un glas ca de trâmbiță, El 

îi asigură că toată măreția, toată supremația, toată 

gloria dumnezeirii Sale absolute și a esenței Sale 

sunt dreptul Lui inerent. Sufletul meu, în ce ță-

rână trebuie să se pogoare sărmanul om în fața 

unei astfel de măreții! Limitele minții nu o pot pă-

trunde. Brațele inimii nu o pot cuprinde. Cuvintele 

sunt niște simple schelete înaintea ei. Intelectul ar 

dori să zboare pe aripi de vultur în jurul cercului 

ei care se tot lărgește, dar efortul este în zadar. 

Înălțimea ei este piscul cerului. Ce braț muritor 

poate să o atingă? Este ca spațiul care nu are sfâr-

șit. Ce riglă omenească poate să o măsoare? Ochii 

noștri muritori nu pot străpunge bolta nelimitată. 

Cântarele noastre nu pot să cântărească munții. 

Vasele noastre nu pot măsura adâncimile oceanu-

lui. Tot astfel, facultățile noastre sunt prea scurte 

pentru a sonda imensitățile lui Dumnezeu. Pentru 
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a cuprinde esența divină este nevoie de o minte 

divină. Doar „Eu sunt Cel ce sunt” poate să ci-

tească volumul acelui Nume. 

Să fim nemulțumiți? Cum să fim nemulțu-

miți când Dumnezeu nostru este atât de măreț? 

Unde este acel supus care își arată nemulțumirea 

pentru că nu poate să socotească comorile prințului 

său? Mai degrabă haideți să ne plecăm capetele 

într-o adorare evlavioasă! Haideți mai degrabă să 

aducem mulțumiri pentru că înaintea noastră este 

deschisă o mină în care chiar praful ei este din aur! 

Haideți mai degrabă să ne smerim, pentru că sun-

tem atât de lenți și nepăsători în a aduna mana ade-

vărului bogat care cade la ușa cortului nostru. Hai-

deți mai degrabă să ne rugăm ca Duhul să ilumi-

neze mai clar paginile scrise. Haideți mai degrabă 

să tânjim după ziua când orice nor care Îl învăluie 

pe Dumnezeul nostru va străluci în lumină perfectă 

și când poporul Său „va fi ca El; pentru că Îl va ve-

dea așa cum este” (1 Ioan 3:2). Veniți, deci, și, fiind 

învățați în dragoste, să ne așezăm sub această mare 

a adevărului și să ne străduim să atingem cu reve-

rență stropii care se izbesc de țărm. 

„Eu sunt Cel ce sunt”. Aici se găsește primul 

sunet al veșniciei. Ca Dumnezeu, Isus Se îmbracă 
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aici cu roba veșniciei. El nu are trecut și nici viitor. 

El trăiește neschimbat într-un prezent neschim-

bat. El Se întinde peste toate veacurile care au tre-

cut și peste cele care au să vină. Singurele Lui gra-

nițe sunt infinitul nemăsurat. Înainte ca timpul să 

se fi născut, El este „Eu sunt Cel ce sunt”. Când 

timpul se va termina, El va rămâne „Eu sunt Cel 

ce sunt”. Dacă ar fi existat vreun moment când fi-

ința Lui să fi fost născută, Numele Lui ar fi fost, 

„Eu sunt Cel ce nu eram”. Dacă ar fi existat un mo-

ment când ființa Lui să se fi sfârșit, Numele Lui ar 

fi fost, „Eu sunt Cel ce nu voi fi”. Dar El este „Eu 

sunt Cel ce sunt”. Astfel, El calcă primul și ultimul 

pe urmele pașilor Lui. El stă așezat pe circumfe-

rința neîntreruptă a existenței, Acela care a fost 

dintotdeauna, care este și care va rămâne în veac. 

Dacă gândul ar putea să zboare înapoi, până când 

ar putea leșina de oboseală, dacă ar privi înainte 

până ce vederea i-ar pieri, totuși, chiar și dincolo 

de aceste limite, Îl va găsi pe Acela care rămâne 

„Eu sunt”. 

Dragul meu cititor, privește acum în jos de 

la această glorie uluitoare și ațintește-ți ochii către 

staulul din Betleem. Un Prunc smerit stă așezat în 

staulul umil dintr-un oraș mărunt, rodul unei 
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mame smerite. Privește iar. Acel Copil este veșni-

cul „Eu sunt”. Cel a cărui dumnezeire n-a avut vre-

odată început se naște ca „Sămânța femeii” (Ge-

neza 3:15). El, a cărui infinitate nu poate fi cu-

prinsă, este limitată la vârsta frăgezimii și sub 

forma unui prunc. El, care nu a avut niciun început, 

ca Dumnezeu, începe aici să fie, ca Om. Și este po-

sibil ca mărețul „Eu sunt Cel ce sunt” să Se înghe-

suie în trupul nostru, fiind atât de mic pe pământul 

nostru, așa cum era noul născut? Da! Domnul a 

promis aceasta! Profeții au prevestit această mi-

nune! Simbolurile au prefigurat-o! Un înger o 

anunță! Cerul cântă fericit! Credința vede această 

minune, iar cei răscumpărați se bucură de ea. 

Dar de ce are loc această minunăție a minu-

nățiilor? De ce Se face Domnul veșniciei un Copil 

al timpului? El Se smerește astfel pentru a-i salva 

pe păcătoșii sărmani și ticăloși ca noi. N-ar fi putut 

face El aceasta prin voia sau prin Cuvântul Său? 

Ah, nu! Așa a dorit El și așa au fost rânduite toate 

lucrurile. El vorbește, și totul se supune. Dar El 

trebuie să moară ca Om pentru ca sufletul pierdut 

să poată trăi. Pentru a-l salva pe om de o singură 

pată a păcatului, Cel veșnic trebuie să ia locul pă-

cătosului, să poarte blestemul păcatului și să plă-
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tească datoria acestuia, să sufere pedeapsa păca-

tului și să curețe murdăria acestuia, ispășind pen-

tru toată ticăloșia păcatului. Doar „Eu sunt Cel ce 

sunt” putea face aceasta. Doar „Eu sunt Cel ce 

sunt” a făcut aceasta. 

Ce lepădare și golire de sine vedem aici! Cu 

siguranță că un rege îmbrăcat în zdrențe sau un 

înger pus în temniță nu ilustrează o smerire ce s-

ar putea compara cu Dumnezeirea arătată în 

trup! Dar dragostea puternică L-a mânat pe Isus 

să disprețuiască toată ocara și să Se smerească 

pășind în ticăloșia celui mai de jos noroi. Din vea-

curile trecute, El Își „găsește plăcerea în fiii oa-

menilor” (Proverbe 8:31). Veșnicia viitoare nu ar 

fi decât un vid, dacă poporul Său nu ar fi părtaș 

gloriei Sale. De aceea, El Se smerește până la pă-

mânt, așa încât țărâna pământului să se poată 

înălța în nemurirea cerului. Dragă credincios, te 

bucuri în așteptarea unei astfel de vieți împreună 

cu El, pe veci. Dar de ce există acea răpire deplină 

în gânduri? Nu simți că în această imagine se gă-

sește cununa fericirii? Veșnicia îți va oferi sufici-

ent timp pentru a privi ațintit la gloriile Mântui-

torului, pentru a cânta lauda Lui cu un imn neo-

bosit, pentru a binecuvânta Numele Mântuitoru-
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lui cu o binecuvântare perpetuă, și pentru a în-

văța despre vrednicia Mântuitorului printr-o cu-

noaștere tot mai crescândă a Lui! 

Există o altă notă în acest cor al adevărului 

ce cântă cu glas puternic, de o dulceață specială 

pentru urechea credinciosului. Ea vorbește melo-

dios despre faptul că Isus nu Se poate schimba. El 

este la fel de constant pe cât este de măreț. Așa 

cum El trăiește în veci, tot așa El rămâne același 

în veac. El este o infinitate neschimbătoare. El stă 

așezat pe scaunul de domnie liniștit al serenității 

veșnice. Schimbarea este defectul ființelor de jos, 

căci ele sunt toate imperfecte. Tot ce este nes-

chimbător stăpânește în lumea de sus, căci carac-

terul neschimbător este perfecțiunea esenței di-

vine. Până și cele mai strălucitoare dimineți ale 

noastre sfârșesc cu furtuni. Strălucirea verii îi face 

loc treptat întunericului iernii. Floarea zâmbitoare 

se ofilește curând. Pârâul jucăuș ajunge să se tran-

sforme repede într-un râu tulbure. Prietenul care 

zâmbea cândva nu mai privește vesel către tine. 

Moartea plânge acolo unde, cândva, privirile stră-

luceau de bucurie asupra celor iubiți. Grădina se 

usucă și se transformă într-un teren sterp. Babilo-

nul se pogoară în ruină. Deasupra tuturor lucruri-

lor din această lume există o inscripție tristă care 
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spune: „trecător”. Timpul aleargă cu aripi neînce-

tate și picură de pe acestea decăderea și moartea. 

Prin contrast, „Eu sunt Cel ce sunt” șade deasupra 

tuturor acestor lucruri, în înălțimi. El este „același 

ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8). 

Faptul că Isus nu Se schimbă ține de caracte-

rul neschimbător al atributelor Sale. Fiecare dintre 

acestea strălucește ca o rază de soare în această 

oglindă minunată. O privire rapidă la dragostea și 

puterea Lui ar trebui să fie suficiente. Dragostea 

Lui este ca o floare perenă, totdeauna deschisă, ca 

floarea în mijlocul verii. Rădăcinile Lui sunt adânc 

înfipte în ființa Sa, așa că ramurile Lui nu pot să se 

usuce. Dragă credincios, bea în fiecare ceas din 

această cupă a bucuriei. Nu-i permite Satanei să îți 

infuzeze o îndoială otrăvitoare! Hristos te-a iubit 

pe deplin atunci când, în sfaturile veșniciei, te-a 

primit în inima Lui. El te-a iubit cu adevărat când, 

la împlinirea vremii, a luat asupra Sa blestemul tău 

și a băut până la capăt toate datoriile păcatului tău, 

care erau ca Iadul de adânci. El te-a iubit cu blân-

dețe când ți-a arătat, prin Duhul Său, mâinile și pi-

cioarele Sale străpunse, și când ți-a șoptit că ești al 

Lui. El te iubește cu toată credincioșia, mijlocind 

neîncetat în numele tău și turnând binecuvântări 

asupra persoanei tale și asupra sufletului tău. El te 
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va iubi cu toată intensitatea în ceruri, când vei fi 

înfățișat ca răscumpăratul Lui prețios și încununat 

ca Mireasa Lui! 

La fiecare întrebare — m-a iubit El? Mă iu-

bește? Mă va iubi El? – singurul răspuns este 

acesta: „Eu sunt Cel ce sunt”. Nu ridica obiecții de 

genul: dacă El iubește astfel, de ce sunt eu așa? De 

ce este calea mea atât de aspră și inima mea atât 

de împietrită? Vei cunoaște în curând că încercă-

rile tale cele mai amare și durerile tale cele mai 

profunde sunt dovezi sigure ale dragostei Lui. Ta-

tăl îi corectează pe copiii Lui pentru că îi iubește. 

Cu o grijă atentă, doctorul curăță adânc rănile ce-

lui bolnav. Astfel, Isus face ca pământul să fie as-

pru pentru ca tu să tânjești după odihna sfântă a 

cerului. El îți arată ticăloșia firii tale pământești 

așa încât să prețuiești sângele Lui curățitor. El 

permite să te poticnești ca să te agăți mai mult și 

mai îndeaproape de coapsa Lui. El face ca lumea 

să fie dură așa încât tu să cauți toată mângâierea 

în El. Dacă El pare că Se schimbă, scopul este ca tu 

să poți fi schimbat. El Își ascunde fața pentru ca tu 

să Îl cauți. El tace, pentru ca tu să strigi mai tare 

după El. Îndepărtarea Lui aparentă de tine previne 

îndepărtarea ta sigură de El. El te salvează de un 

Iad real prin a te arunca în ceea ce poate părea 
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Iadul. Dar dragostea Lui nu eșuează. Toate acțiu-

nile Sale sunt ca o revărsare, ca un potop și ca un 

val uriaș de dragoste. În fiecare ochi al credinței 

se poate citi oglindirea lui „Eu sunt Cel ce sunt”. 

Puterea merge mână în mână cu dragostea. 

Ele co-există și vor trece peste veacuri. Un glas pu-

ternic a spus cândva „să fie”, și toate lucrurile au 

fost. O mână puternică a plămădit acest univers 

atât de uimitor. Un braț puternic continuă să miște 

roata providenței. Această putere este și azi, și va 

rămâne în veac ceea ce a fost dintotdeauna. Niciun 

veac nu o slăbește și nicio utilizare a ei nu o epui-

zează. Aceasta este Stânca Bisericii. Biblia, strălu-

cind de dovezile ei, îl încurajează pe „viermele Ia-

cov” (Isaia 41:14) să se „întărească în Domnul și în 

puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10). El poate și azi să 

liniștească marea greutăților. El poate stinge ura-

ganele și furtunile. El poate îndrepta căile strâmbe 

ale răului. El poate nivela munții corupției ome-

nești. El poate închide gura leului persecuției. El 

poate stinge flăcările arzătoare ale fiecărei pofte. În 

fața tuturor uriașilor, El îi încurajează pe ucenicii 

Lui la biruință, sub steagul lui „Eu sunt cel ce sunt”. 

Dragul meu cititor, aceste gânduri abia de 

ating granița umbrei acestui Nume glorios. Totuși, 
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ele dovedesc clar fericirea acelora care, fiind călă-

uziți de Duhul, se odihnesc sub aripile lui Isus. 

„Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost, și 

subt brațele Lui cele veșnice este un loc de scă-

pare” (Deuteronom 33:27). „Eu sunt Cel ce sunt” 

trebuie să piară sau să Se schimbe înainte ca nu-

mele lor să poată fi alungate din inima Lui. Tre-

buie să se ridice o putere mai mare pentru ca aceș-

tia să poată fi smulși din mâna Lui, care îi ține 

strâns. Însăși această idee este expresia nebuniei. 

Fericită turmă! „Eu sunt Cel ce sunt” îi iubește și 

sunt iubiți; El îi cheamă, și ei Îl urmează; El îi sfin-

țește, și ei sunt sfințiți; El îi binecuvântează, și 

sunt binecuvântați; El le dă viața, și ei trăiesc; El 

le dă gloria și sunt glorificați! 

Dar poate că situația ta este una ticăloasă, 

trăind nestropit de sângele Lui mântuitor. Vrei să 

mori așa? Ce, să te înfățișezi înaintea scaunului 

Său mare și alb? Adevărul Lui te va condamna, și 

nu se va putea schimba. Mânia Lui va arde cu foc 

împotriva ta, și nu va putea fi oprită. Puterea Lui 

va avea porunca să te distrugă, și nu va putea fi 

înfrântă. „Eu sunt Cel ce sunt” ar deveni o poveste 

dacă adevărul, mânia și puterea Lui nu s-ar război 

veșnic cu păcatul. Dar ar putea toate acestea să-i 

poarte război păcatului și să nu îl învingă? 
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Dragă credincios, caracterul veșnic și nes-

chimbător al lui „Eu sunt cel ce sunt” face ca Raiul 

să fie Rai pe veci. Păcătosule, caracterul veșnic și 

neschimbător al lui „Eu sunt Cel ce sunt” face ca 

Iadul să fie Iad în veci. 
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3 
PAȘTELE 

 

„Sunt Paștele Domnului” (Exod 12:11). 

 

Aceste cuvinte ne trimit înapoi în ultima 

noapte a robiei poporului Israel din țara Egiptului. 

Robii suferiseră mult și îndelung. Cuptorul de fier 

fusese încins prin ura nestăvilită și prin mâinile 

care n-au scutit nicio lovitură. Dar Dumnezeu, în 

sfatul Său înalt, a hotărât ca să se ivească zorii eli-

berării. Sosise vremea rânduită. Nicio putere nu 

mai putea acum să o amâne. Împotrivirea straș-

nică a slăbit. Poporul ales trebuie eliberat. 

Dragul meu credincios, așază-ți sufletul pe 

Stânca promisiunilor. Ele sunt la fel de neschim-

bătoare pe cât este Cel care le face. La momentul 

cuvenit, vei mărșălui în triumf în Canaanul tău. 

De aceea, pătrunde cu gândul în această 

scenă solemnă. Aici avem de-a face cu o noapte în-

tunecată, groaznică în judecățile ei, sălbatică în 
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spaima pe care a produs-o, strașnică în anxietatea 

pe care a răspândit-o.  

De-a lungul și de-a latul întregului imperiu 

egiptean, fiecare casă a fost cuprinsă de bocet, fi-

ecare față a fost copleșită de groază și fiecare 

inimă a fost străpunsă de durere. Moartea a forțat 

toate ușile. Fiecare întâi născut a ajuns un trup 

fără viață. Nimeni nu a fost scutit. Monarhul și 

sclavul au deplâns laolaltă cu lacrimi amare măce-

lărirea neașteptată și bruscă a primului lor născut.  

Aceasta a fost, de asemenea, o noapte me-

morabilă, prin prisma manifestărilor dulci ale 

dragostei blânde. Fii favoriți ai Israelului erau cu 

toții adunați, fiecare în casa lui. În locuințele lor 

n-a ajuns nici moartea și nici frica. Ei erau pregă-

tiți pentru plecarea și îndepărtarea de toate cruzi-

mile și durerile de până atunci. Ei se hrăneau în 

jurul mesei rânduită din ceruri. Ei se bucurau într-

o rânduială a Evangheliei. Ei se hrăneau din mie-

lul junghiat. Acest lucru a ilustrat cu glas tare cer-

titudinile și îndurările răscumpărării spirituale. Ei 

au conștientizat scăparea lor prezentă și au privit 

înainte spre siguranța lor viitoare. Aveau multe 

lucruri în mâinile lor, dar mai multe lucruri sigure 

înaintea lor. 
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Dragul meu cititor, hai să ne alăturăm aces-

tor tovarăși bucuroși cu fericire. Fie ca Duhul care 

Îl descoperă pe Hristos să ni-L arate și nouă ca 

substanța, adevărul și gloria mesei întinsă înain-

tea noastră! Dumnezeu însuși alege jertfa. Glasul 

Lui spune: „fiecare om să ia un miel de fiecare fa-

milie, un miel de fiecare casă” (Exod 12:3). Astfel, 

prin înțelepciunea cerească, Isus este rânduit să 

fie jertfa răscumpărătoare. Un Mântuitor ales este 

temelia sigură a piramidei mântuirii. Fericită pro-

vidență a Dumnezeului nostru, care ne binecuvân-

tează! Unde am putea să ne ducem, dacă am fi în-

demnați să căutăm o victimă care ridică vinovăția 

noastră? Dar harul acoperă orice nevoie. Ia aminte 

la vestea sigură: „iată Robul Meu, pe care-L spri-

jin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere sufletul 

Meu” (Isaia 42:1). 

Singurul Fiu al lui Dumnezeu este singurul 

Răscumpărător rânduit de Dumnezeu. Doar El 

este chemat să poarte păcatele poporului Său. 

Doar El poate susține o astfel de povară. Doar El 

este trimis să facă ispășire, căci doar El are un 

sânge vrednic pentru a fi vărsat. Doar El este tri-

mis să aducă împăcarea, pentru că doar El poate 

să intre în legământ cu Dumnezeu. Ascultă-L pe 
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Dumnezeu, care Îl pune pe Isus în brațele credin-

ței, apoi pata și contaminarea ta se va face albă ca 

zăpada. Sufletul tău va fi mântuit. Dacă Îl respingi, 

nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. 

Mielul trebuie să fie tânăr: „Să fie un miel 

fără cusur, de parte bărbătească, de un an” (Exod 

12:5). Acestea sunt semnele puterii în perfecțiunea 

ei desăvârșită. Cu adevărat El este Cel care poate 

mântui, pentru că are putere. Gândește-te la toate 

piedicile puternice care s-au ridicat în calea Lui. 

Cine are brațul atât de puternic încât să înfrâneze 

mânia divină? Cine are coapsa care poate să sus-

țină răutatea nenumăratelor păcate? Cine are 

forța care poate să închidă gura Iadului? A cărui 

putere este suficientă pentru a deschide porțile ce-

rului? A cărui tărie poate să calce în picioare răc-

netul Satanei, duhurile demonice și pe oamenii 

posedați de ele? O astfel de suficiență nu se poate 

găsi decât în Isus. În El, ea abundă prin revărsarea 

puterii Sale. Glasul Tatălui proclamă: „I-am dat 

ajutorul Meu unui Viteaz, am ridicat din mijlocul 

poporului un Tânăr” (Psalmul 89:19). Și pecetea Îi 

este dată: „El le va trimite un Mântuitor și un Apă-

rător, care să-i izbăvească” (Isaia 19:20). Împlini-

rea se găsește în Isus: „marele nostru Dumnezeu 
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și Mântuitor” (Tit 2:13). El este Mielul, în toată 

energia puterii Sale perfecte. 

Mielul trebuie să fie fără cusur: „Să fie un 

miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an” 

(Exod 12:5). Câtă vreme a fost aici, în lumea de 

jos, Isus a fost la fel de curat pe cât este Dumnezeu 

în strălucirea cerească. Păcatul s-a străduit în za-

dar să Îl pângărească. Ispitele groaznice au căzut 

cu greu asupra Lui, dar El a rămas nepătat, ca lu-

mina zilei. Ochiul Tatălui, care nu poate privi ni-

mic necurat, și-a găsit plăcerea în El pe când Isus 

a fost oglindirea clară a gloriei Sale. În El, natura 

omenească a strălucit în oglindirea sfințeniei di-

vine. În El a existat puritatea care putea să ispă-

șească păcatul. În El s-a găsit neprihănirea care a 

satisfăcut cerințele Legii. 

Mielul trebuie să fie „păstrat până în ziua a 

patrusprezecea a lunii” (Exod 12:6). Astfel, în ce-

ruri, de-a lungul zilelor veșniciei, privirea lui Ie-

hova L-a cercetat pe Isus ca ispășire predestinată a 

răului ce avea să vină. Astfel, pe pământ, de-a lun-

gul zilelor de dinaintea Crucii, El a fost testat de 

orice judecător și astfel, a fost încununat de toți cu 

o coroană a nevinovăției complete. Până și Satana, 
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vorbind cu buzele lui vinovate de sânge, a procla-

mat că n-a găsit nimic de învinuit la El. 

„Toată adunarea lui Israel să-l junghie seara” 

(Exod 12:6). Nici măcar un glas nu a rămas tăcut 

când strigătul îngrozitor a fost lansat: „„Răstig-

nește-L, răstignește-L!” (Luca 23:21). Când Isus a 

fost dus la cruce, nici măcar un singur păcat din în-

treaga ta viață nu a fost absent. Toate nelegiuirile 

tale au lovit asupra Lui. Ele au participat la loviturile 

cuielor și la adâncirea rănilor. Nelegiuirile tale au 

produs moartea Lui. Moartea Lui a produs viața ta. 

Apoi „să ia din sângele lui și să ungă amân-

doi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl 

vor mânca” (Exod 12:7). Sângele vărsat trebuie fo-

losit. El trebuie ilustrat deschis ca un semn care 

face deosebirea. Dacă distrugătorul găsește sem-

nul ocrotirii, piciorul răzbunării nu trece pragul. 

Dacă nu există scutul sângelui, săgețile morții tre-

buie să-și facă lucrarea. 

Dragul meu cititor, Evanghelia îi determină 

pe sărmanii păcătoși la efortul credinței. Hristos 

este înălțat pentru ca ochii credinței să poată privi 

la El. El este un refugiu deschis, pentru ca picioa-

rele să poată alerga la El. Sângele Lui a curs, pen-
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tru a putea fi luat cu mâna credinței. Trăiești o vi-

ață stropită de sânge? Se îmbibă sufletul tău din 

nou și din nou din acest râu de viață? Dacă da, poți 

locui în siguranță sub aripile mântuirii. Dreptatea 

nu te poate trage în locul execuției. Blestemul nu 

te poate lovi. Legea nu te poate condamna. Răzbu-

narea nu te poate străpunge. Sângele care se află 

asupra ta strigă: „Departe! Înapoi! Niciun vrăjmaș 

nu se poate atinge, căci aici eu protejez”. Dar ești 

oare însemnat în felul acesta ca unul dintre ai lui 

Hristos? Dacă nu, ridică-te degrabă și aleargă la 

Mielul străpuns. Ziua se apropie de sfârșit, și 

noaptea pierzării bate la ușă. Distrugătorul este în 

pragul casei tale. Fiecare casă neînsemnată era o 

casă unde moartea a intrat. Fiecare suflet care nu 

a fost spălat în sângele Lui va fi un suflet ce va 

pieri. Doar un remediu aplicat poate să vindece. 

Nici măcar un singur strop de sânge nu a pătat 

pardoseala. Sângele lui Isus este cel mai prețios lu-

cru din cer și de pe pământ. Tatăl îl onorează cu 

toată cinstea cerului. Sfinții din lumină îl laudă cu 

toate laudele cerului. Sfinții de pe pământ se bucură 

de el cu toată răpirea inimii. Satana fuge dinaintea 

lui. Oare oamenii păcătoși să îl trateze cu batjocură, 

respingându-l? Să se păzească, căci chiar dacă inima 

bate încă, sub picioare există pecetea Iadului. 
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Carnea trebuie să fie friptă în foc. Avem aici 

cea mai clară imagine a celei mai dure torturi. Du-

rerea durerilor stă în a fi devorat încetul cu încetul 

de flăcările mistuitoare. Dar aici este doar o ima-

gine vagă a ceea ce Isus a îndurat în adevăr. Sufle-

tul meu, vino aproape de suferințele Mielului. 

Lasă ca realitatea uimitoare să fie însăși fibra gân-

dului tău constant. Vizitează zilnic grădina sufe-

rințelor Lui. Studiază ceas de ceas crucea durerii 

Lui. Care este priveliștea și care sunt sunetele pe 

care le întâlnești acolo? Isus, Dumnezeu-Omul, stă 

zdrobit la pământ. El se pleacă sub greutatea du-

rerii. Cele mai triste suspine vorbesc despre dure-

rile unui suflet torturat. Fiecare por din pielea Lui 

plânge cu lacrimi de sânge. Agonia nu poate ago-

niza mai mult. Strigătul vrednic de milă mărturi-

sește faptul că ororile întunecate ale părăsirii Lui 

au întunecat totul în jurul Său. Aceste semne ale 

durerii extreme au un înțeles clar. Mielul de Paști 

este fript în foc. 

Dragul meu credincios, Isus a fost chinuit în 

locul tău. Toată mânia pe care o meritau păcatele 

tale a fost turnată asupra Lui. Răzbunarea lui 

Dumnezeu a coborât în toată furia ei asupra Fiu-

lui. Blestemul Legii s-a revărsat în plinătatea pu-
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terii lui asupra lui Isus. Flăcările Iadului L-au în-

conjurat cu mâna lor strânsă. El a îndurat durerile 

pe care toți copiii Lui ar fi trebuit să le îndure dacă 

ar fi fost aruncați pe veci în iazul de foc. Credința 

vede aceste lucruri și exclamă: eu trăiesc pentru 

că Isus a murit. Nu mai pot suferi, pentru că Isus 

a suferit totul. Mânia nu se mai poate atinge de 

mine, pentru că s-a atins de El! 

Fiecare locuitor din casă trebuie să se hră-

nească din miel. Astfel, oricine vrea să fie mântuit 

trebuie să fie părtaș lui Hristos. Doar să auzi de El, 

doar să te atingi de simbolurile dragostei Lui mu-

ribunde, doar să afli despre meritele Sale și chiar 

să lauzi vrednicia Lui nu-ți va ajuta la nimic. Cre-

dința Îl ia pe Hristos, pe Hristos însuși, aplicându-

L sufletului. Ea Îl face seva și substanța omului in-

terior. Isus este ospățul continuu al credinciosului. 

El se hrănește chiar acum din Hristos. El se va 

hrăni din Hristos pe veci. 

Oasele mielului nu trebuie să fie frânte. Da, 

Isus a fost tratat cu asprime, dar nicio rană nu s-

a atins de oasele Lui. Loviturile nu au slăbit cu 

nimic stâlpii puterii Sale. El trăiește în toată vi-

goarea Lui, în puterea mântuirii. El stă în pici-

oare nezdrobit, fiind coloana de sprijin nepătată 
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a nădejdilor poporului Său. Împlinirea minunată 

a acestei porunci dovedește din nou că Isus din 

Nazaret este adevăratul Paște al lui Dumnezeu. 

Când soldații „au venit la Isus și au văzut că mu-

rise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor” (Ioan 

19:33). Păgânii au împlinit fără eșec simbolul 

ebraic. Necredință, ce poți răspunde? Este bine 

să știi că, așa cum nu există ignoranță ca a ta, tot 

astfel nu va exista pierzare ca a ta. 

Mielul trebuie mâncat cu ierburi amare și cu 

azimă. Aceste cerințe vorbesc despre harurile 

combinate ale pocăinței și sincerității. Cititorule, 

te lauzi cu nădejdea în Hristos? El locuiește doar 

într-o inimă zdrobită sub conștientizarea păcatu-

lui. Lacrimile pocăinței sunt lupa care mărește 

atracția Crucii. Credința nu își poate înfige rădă-

cină într-un pământ stâncos. Ea înflorește doar în 

grădina udată de lacrimile pocăinței. Cei care se 

apropie de Hristos îmbrăcați în sacul întristării, 

vor primi haina îndreptățirii Lui. 

Te lauzi că Isus este hrana ta? Este pâinea ta 

nedospită? Păcatul iubit, păcatul îndrăgit, păcatul 

de care te alipești transformă hrana cerului în 

otrava Iadului. Un ochi cercetător vine pentru a-i 

vedea pe oaspeți. Semnul fatal este drojdia din 
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mâinile lor, drojdia din gurile lor, drojdia din ini-

mile lor. Ei trebuie să fie alungați în celula ipocri-

ților. Mielul trebuie mâncat „cu mijlocul încins, în-

călțămintele în picioare și toiagul în mână; și să-l 

mâncați în grabă” (Exod 12:11). Coapsele trebuie 

încinse. Picioarele trebuie încălțate. Mâinile trebuie 

să strângă toiagul. Aici este credinciosul care aș-

teaptă porunca cu aripile deschise către casa lui din 

depărtare. Toate legăturile pământului sunt tăiate. 

Ancorele sunt ridicate. Privirea este atentă pentru 

a primi semnalul: „Vino aici!” Dragă cititor, ești 

gata în felul acesta? Nu te ajută cu nimic să faci 

ceea ce ar trebui să faci, după ce trece vremea po-

trivită. Acela care caută cheia ușii după ce stăpânul 

lui a încuiat-o este un slujitor nebun. Acela care ca-

ută să găsească dovezi în apărarea sa când deja este 

chemat la judecată, este un avocat slab. Fii sigur că, 

atunci când vine moartea, nu vei mai avea nimic 

altceva de făcut decât să mori. 

Tu, care ești credincios, poți auzi în aceste 

rânduri firave, chemarea Duhului la acest ospăț al 

Evangheliei. Este glasul Lui: „Hristos, Paștele 

noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul 

nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și 

viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului” (1 
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Corinteni 5:7-8). Eu cred cu hotărâre că, fără lu-

mina Lui, fără harul Lui și fără puterea Lui, noi 

nu Îl putem vedea, nu Îl putem cunoaște, nu Îl 

putem iubi, nu Îl putem sluji și nu-L putem glo-

rifica pe Domnul nostru. Dar fie ca El să găsească 

plăcerea să ne deschidă ochii, așa încât să privim 

bogăția plinătății ospățului nostru pascal! Fie ca 

El să ne arate gloriile lui Isus, Mielul înjunghiat! 

Fie ca El să ne dea puterea de a-L primi ca totul 

pentru noi! Fie ca El să umple inimile noastre cu 

rugăciunea fierbinte: „Vino, Doamne Isuse!” (Apo-

calipsa 22:20).
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4 
RĂSCUMPĂRAREA 

 

„Să-l răscumperi pe orice întâi-născut de parte 

bărbătească dintre fiii tăi” (Exod 13:13). 

 

Dacă există o temă care ne cheamă să ne 

gândim neîncetat la ea, aceea este tema răscum-

părării. Cele mai dulci cuvinte ale lui Iov sunt 

acestea: „Știu că Răscumpărătorul meu este viu” 

(Iov 19:25). Cerul este o piramidă a sufletelor răs-

cumpărate. Cântecul harfelor eterne este: „ai fost 

junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 

sângele Tău, oameni din orice seminție” (Apoca-

lipsa 5:9). 

Iubite cititor, studiază tot mai mult răscum-

părarea. Cercetează-i nevoia, planul, vrednicia și 

finalul. Fără această cunoștință, sufletul tău este 

întunecat, inima îți este rece, credința nu are ni-

ciun loc sigur de odihnă, nădejdea nu are nicio an-

coră, dragostea nu are nicio flacără care să o 
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aprindă, iar slujirea nu are nicio motivație con-

strângătoare. Dacă acest râu nu curge printr-o 

albie adâncă, Biblia pare a fi cursul amăgitor al 

unui pârâu de vară. 

Voia Duhului este ca noi să vedem clar acest 

subiect și să îl apucăm strâns. El îl anunță în cei 

mai clari termeni. El îl întruchipează în imagini 

distincte. El îl pictează în modele vii. El îl prezice 

în cântec profetic. El îl manifestă în ritualuri 

sfinte. Astfel, pe cele dintâi pagini ale istoriei Isra-

elului se găsește o rânduială lăsată clar pentru a 

arunca un potop de raze revelatoare asupra mari-

lor trăsături ale lucrării răscumpărătoare. 

Întâiul născut din fiecare familie din impe-

riul Egiptului este zdrobit la pământ printr-o sin-

gură lovitură. Prin contrast, în locuințele însem-

nate cu sânge, niciun părinte nu plânge și niciun 

copil nu sângerează. Un copil este scutit, dar Acela 

care îl scutește îl cere pentru Sine. Domnul îi vor-

bește lui Moise, spunându-i: „Pune-Mi deoparte ca 

sfânt pe orice întâi-născut” (Exod 13:2). Aceștia 

sunt de două ori ai Lui, pentru că El i-a creat și El 

i-a ocrotit.  

Dar îndurarea blândă găsește aici o ușă pen-

tru a-și arăta fața zâmbitoare. Aici este decretată 
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răscumpărarea. Dacă suma potrivită este plătită 

după balanța sanctuarului, cerința poate fi satis-

făcută, iar urmașul cerut poate fi eliberat – „să iei 

câte cinci sicli de cap, după siclul sfântului locaș” 

(Numeri 3:47). 

Acesta este ritualul. El are o valoare specială, 

pentru că ne oferă un indiciu ce ne îndreaptă pri-

virea către lecția grandioasă a școlii Evangheliei. 

Aici învățăm sensul răscumpărării. Este o recupe-

rare pe baza unei plăți. Un Răscumpărător ne pri-

mește din nou doar pentru că El umple cântarul 

cu suma satisfăcătoare. 

Dragă cititor, acum poți ridica această torță. 

Ea te ajută să observi realitățile și imensitățile răs-

cumpărării făcută de Domnul. Păcătoșii sunt pro-

prietatea pierdută. Sufletele sunt moștenirea cap-

tivă. Hristos le recâștigă cu prețul sângelui Său 

scump. Gândește-te la lățimea și lungimea acestei 

realități mărețe. Observă ticăloșia profundă în 

care păcatul a adus rasa noastră. Păcatul ne-a fu-

rat toată libertatea spirituală. El ne-a aruncat în 

cea mai de jos celulă a închisorii întunecate. Ea l-

a așezat pe Satana pe postul de temnicer încăpă-

țânat al unei lumi încătușate în vinovăție. Din ziua 

când Adam s-a atins de fructul oprit, fiecare copil 
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s-a născut rob, pentru că s-a născut în păcat. Cir-

cumstanțele exterioare pot să difere, dar ele nu 

schimbă starea interioară a omului. Cei de sus și 

cei de jos, cei bogați și cei săraci stau laolaltă pe 

același nivel al ticăloșiei, îmbrățișând păcatul și fi-

ind vânduți acestuia. Fiecare membru al familiei 

își primește prima suflare ca sclav al păcatului. Și 

nu doar că libertatea spirituală este pierdută, ci 

însăși viața spirituală este străpunsă. Niciun rob 

al păcatului nu este conștient de starea lui abjectă. 

Niciunul nu este dezgustat de temnița îngrozi-

toare. Nimeni nu tânjește să ajungă într-un ținut 

mai sfânt. Nu se poate vedea nicio dorință după 

un aer mai curat. 

Dar încearcă să îți imaginezi o situație im-

posibilă. Chiar dacă inima ar dori lucruri împo-

triva înclinației ei și corupția morală ar suspina 

după zdrobirea legăturilor corupției, unde poate 

găsi cineva o singură licărire de speranță? Îl vor 

convinge oare lacrimile sau strigătele pe temnicer, 

ca să îi elibereze pe robi? Poate ura să înceteze a 

urî? Poate răutatea să se topească în dragoste? 

Poate să se înmoaie stânca? Chiar dacă astfel de 

lucruri s-ar întâmpla, Satana trebuie să rămână 

Satana. Ființa lui tânjește să-și găsească fericirea 

în pierzarea noastră. Dar oare nu ne putem aduna 
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puterea pentru a-l zdrobi pe cel ce ne subjugă? 

Vai! Firav este un cuvânt slab pentru a ilustra pu-

terea noastră prin comparație cu a lui. Eul nu 

poate salva eul, nici omul nu-l poate elibera pe om. 

Dar oare îngerii nu pot să ne ajute? Ne putem 

gândi că ei privesc în jos cu milă. Dar mila nu este 

totuna cu puterea. O inimă dornică nu este totuna 

cu un braț puternic. Chiar dacă toate oștirile ceru-

lui ar zbura spre ajutorul tău, ele nu pot forța ușa 

temniței și nu pot zdrobi pereții închisorii pe care 

păcatul a construit-o. Robia trebuie să rămână, 

dacă Cel Atotputernic nu Se ridică să ajute! 

Dragă cititor, privește acum la Isus! Toată 

nădejdea se concentrează pe El. Privirea Lui mi-

lostivă se îndreaptă către o lume robită. Între pe-

reții păcatului, El Își vede Mireasa, cea pe care a 

iubit-o din veșnicie, partea de moștenire care I-a 

fost dată de Tatăl ceresc, pietrele prețioase care 

vor fi așezate pe veci în cununa Lui, oile pe care S-

a angajat să le îngrijească, copiii ale căror nume 

sunt scrise în inima Lui, moștenirea ce a fost feri-

cirea Lui dinainte de creația lumii. El îi privește în 

starea lor ticăloasă, îmbrăcați în zdrențele nele-

giuirii, coborâți în cea mai adâncă prăpastie a ti-

căloșiei, stând în întunericul gros al deznădejdii, 

tremurând pe buza prăpastiei pierzării totale. El îi 
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vede în această mlaștină. Îi vede așa cum sunt, și 

totuși îi iubește. Ar putea El să îi iubească și să nu 

caute să îi salveze? Poate El să trăiască și ei să 

moară? Se poate bucura El când ei plâng? Poate El 

să domnească dacă ei pier? Poate Isus să strălu-

cească în slavă dacă ei ard în Iad? Imposibil! Ei 

sunt avuția Lui și darul Tatălui Său. Ei sunt plină-

tatea trupului Său tainic. 

El trebuie să îi răscumpere, dar cum? Dacă am 

presupune că S-ar înfățișa la ușa închisorii, ar putea 

El să capete eliberarea lor printr-un cuvânt rugător? 

Nu! Atributele sfinte ale lui Dumnezeu interzic 

aceasta. O carte își face loc între El și ei, scrisă pe 

fiecare pagină cu nenumărate acuzații și prezentând 

datorii nesfârșite. Fiecare datorie este ca un catalog 

infinit. Poate plăti El totul? Isus știe că, în infinitatea 

dumnezeirii Sale, are putere să îndure pedeapsa și 

resurse pentru a șterge datoria. Va ezita? Nu, căci 

dragostea Îl constrânge, mila Îl mișcă, îndurarea Îl 

îndeamnă, iar legământul veșnic Îl obligă. El va su-

feri infinit, dacă poporul Său nu poate fi eliberat de-

cât prin infinitatea suferințelor Sale. De aceea, El ia 

răscumpărarea în mâinile Sale. 

Dar oare o împlinește El cu adevărat? Su-

flete, apropie-te și privește. La împlinirea vremii, 
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El vine zburând pe aripile harului răscumpărător, 

pășind în tăria puterii răscumpărătoare, îmbrăcat 

în armura îndemânării răscumpărătoare, purtând 

pe cap coiful răscumpărării și având în mâinile 

Sale prețul acesteia. Privește-L împlinind lucrarea 

răscumpărării! Intră alături de El în grădină! 

Așază-te în fața crucii Lui. El face pasul înainte 

pentru a-i răscumpăra pe aleși. El Se apropie pen-

tru a suporta durerile poporului Său, pentru a 

plăti datoriile lor ticăloase. Pedeapsa fiecărui pă-

cat este blestemul veșnic. Trebuie ca aceasta să co-

boare asupra Garantului nepătat? Trebuie! Ea lo-

vește în El. Mânia sfântă nu poate să Îl scutească. 

Adevărul sfânt nu poate să își ia cuvântul înapoi. 

Sufletul păcătosului trebuie să moară. Toate ago-

niile morții fără sfârșit trebuie suportate. Dar Isus 

susține totul, până ce dreptatea nu mai poate lovi. 

De asemenea, fiecare datorie este ștearsă pe de-

plin. Talerele cântarului cerului sunt aduse îna-

inte. Pe unul dintre ele se găsește greutatea nele-

giuirilor, care aruncă lumi peste lumi în cea mai 

de jos țărână. Pe celălalt taler, Isus așază sângele 

Său, ca preț al răscumpărării. Valoarea lui infinită 

depășește greutatea păcatelor. Dreptatea ex-

clamă: Eliberați acele suflete, căci plata datoriei s-

a făcut până la ultimul bănuț! Iehova pronunță 
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mandatul Său puternic pentru fiecare suflet răs-

cumpărat: „Izbăvește-l, ca să nu se pogoare în 

groapă; am găsit un preț de răscumpărare pentru 

el!” (Iov 33:24). 

Ce poate face Satana acum? Răcnetul, răuta-

tea și ura lui sunt neputincioase. Sângele lui Isus 

a satisfăcut toate cerințele. Moartea Lui a zdrobit 

toți dușmanii. Crucea Lui a redus la tăcere toate 

vocile acuzatoare. Porțile cerului nu mai pot sta 

încuiate. Cătușele robiei sunt frânte. Prizonierii 

sunt liberi. Captivii sunt răscumpărați. Cine mai 

poate aduce acum vreo acuzație? Cine mai poate 

pretinde ceva? Moartea lui Hristos este prețul bo-

gat al răscumpărării. O, sufletul meu, trăiește ci-

tind aceste epistole ale dragostei, care strălucesc 

puternic în jurul Crucii. Este scris: „În El avem 

răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcate-

lor, după bogățiile harului Său” (Efeseni 1:7-8). 

Tu, cel credincios, ești răscumpărat cu acest preț 

inestimabil. Fii sigur de fericirea ta! Ești eliberat 

pe veci de toată ticăloșia Iadului. Mulțimi de oa-

meni trebuie să își culeagă roadele semințelor pă-

catului, într-o durere nesfârșită. Dar mânia răzbu-

nătoare nu te poate atinge. Viermele care nu 

moare nu se poate hrăni din tine. Răscumpărăto-

rul te-a luat sub aripa Lui. Bucură-te și laudă-L! 
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Cei răi vor fi legați în curând, trup și suflet, 

în mănunchiuri destinate focului veșnic! O, ce du-

rere va fi legată pe veci de vrăjmașii Domnului 

când vor auzi veșnic urletele înspăimântătoare ale 

disperării și urii! Dar tu ești în siguranță. Ești al 

Răscumpărătorului. Bucură-te și laudă-L! 

Cât de mulți oameni își cheltuie zilele pele-

rinajului în slujba ticăloasă a prințului acestei 

lumi! El îi mână după voia lui, îndreptându-i către 

orice cuvânt și către orice faptă păcătoasă. Ei beau 

amarul dezamăgirii, nemulțumirii, agitației și chi-

nului groaznic. Dar Cel care ți-a răscumpărat viața 

din pierzare te încununează cu bunătatea, iubirea 

și îndurările Lui. Ai pacea care întrece orice price-

pere, bucuriile ce sunt pecetea Paradisului și nă-

dejdea care pătrunde încă de pe acum dincolo de 

perdeaua cerului. Bucură-te și laudă-L! 

Mulți semeni tremură la apropierea morții. 

Ei știu că ea îi va lipsi de tăria ființei pământești 

și că vor plonja în prăpastia agoniei. Ei urăsc vi-

ața, pentru că ea sfârșește în moarte. Ei urăsc 

moartea, pentru că ea pune capăt nădejdilor lor. 

Dar trăsăturile morții nu sunt încruntate pentru 

cei răscumpărați. Ea vine ca un prieten primitor 

pentru a deschide ușa coliviei trupului, astfel ca 
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sufletul bucuros să poată zbura de îndată la piep-

tul Răscumpărătorului. Robii Satanei sunt îngro-

ziți de așteptarea mormântului. Ei sunt conștienți 

că el nu poate să le țină trupul prea mult timp. Ță-

râna lor trebuie să își reia ciclul. Cortul în care ei 

au păcătuit trebuie să fie cortul în care își vor 

primi plata păcatelor. Dar urechile credinței tale 

vor auzi în clipa morții strigătul Cuceritorului: „Îi 

voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi 

izbăvi de la moarte” (Osea 13:14). Glasul arhan-

ghelului va trezi în curând lutul adormit, apoi îl va 

îmbrăca în robele glorioase ale nemuririi, când va 

străluci în frumusețe, luminos ca frumusețea lui 

Isus și potrivit în perfecțiunile lui pentru a sta îna-

intea tronului Celui veșnic. 

Dragă credincios, Iadul nu poate decât să ri-

dice perdeaua mlăștinoasă și să descopere pe deplin 

ticăloșiile din care ești smuls de Hristos. Zorile învi-

erii și ziua fără noapte nu pot decât să descopere bi-

necuvântarea pe care o primești cu preț de sânge. 

Dar ascultă: Duhul vorbește prin cuvinte de 

avertizare. Cei răscumpărați nu mai sunt ai lor. 

„Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe 

Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt 

ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:20). Timpul tău 
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este răscumpărat – folosește-l ca un talant consa-

crat cauzei Sale. Mintea ta este răscumpărată – fo-

losește-o pentru a învăța care este adevărul Lui și 

pentru a medita la căile Sale. Fă astfel din ele scu-

turile armelor sfinte. Ochii tăi sunt răscumpărați 

– nu le permite să se îndrepte către deșertăciuni, 

ci închide-i față de toate priveliștile și cărțile ne-

buniei. Pașii tăi sunt răscumpărați – folosește-i 

călcând în picioare lumea și urcând muntele Sio-

nului, mergând înainte în marșul zelului creștin. 

Limba ta este răscumpărată – folosește-o doar 

pentru a cânta laudele Lui, pentru a mărturisi dra-

gostea Lui și pentru a-i chema pe păcătoși la cru-

cea Lui. Inima ta este răscumpărată – să Îl iu-

bească din străfundul ei pe Isus și să nu lase loc 

pentru niciun rival al Lui. 

O turmă răscumpărată ar trebui să trăiască 

pe pășunile răscumpărării. Oamenii liberi ai Răs-

cumpărătorului ar trebui să dovedească faptul că 

sunt chemați la o libertate sfântă și că aceasta este 

slujba lor sfântă. Lanțul păcatului este frânt. De 

acum, lanțul dragostei îi unește și susține! 
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5 
STÂLPUL 

 

„Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp 

de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea 

într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca 

să meargă și ziua și noaptea” (Exod 13:21). 

 

Copiii lui Israel sunt pe punctul de a călca pe 

un drum necunoscut. Înaintea lor este un deșert, 

mare, pustiu și fără drumuri. Ei nu au hartă care să 

le arate calea. Nu există buze prietenoase care să îi 

sfătuiască sau să îi avertizeze. Trebuie să meargă 

înainte, însă se tem de calea care le stă în față. 

Aceasta este o nevoie comună. Poate că și tu, 

cel care citești aceste rânduri, îți vezi calea în ace-

lași fel. Ai părăsit Egiptul. Strânsorile pe care le dis-

prețuiai sunt frânte. Totuși, odihna Canaanului 

este încă departe. Până acolo trebuie să treci printr-

o pustietate. De aceea, suspinele se ridică în pieptul 

tău: Ce bine ar fi fost dacă aș fi avut o călăuză 
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aproape de mine! Cum aș putea să ajung la desti-

nație în siguranță?  

Povestea Israelului ne oferă un răspuns îm-

bucurător. Li s-a permis oare să rătăcească fără a 

avea parte de susținerea dorită? Ah, nu! Atunci a 

cui a fost mâna care i-a îndemnat înainte? A trimis 

Domnul niște sălbatici din pustie care să îi învețe 

unde erau căile sigure? Nu! L-a inspirat El pe lide-

rul lor cu instinctul deosebirii ținutului necunos-

cut? Nu! El vine în propria Persoană în ajutorul lor. 

El Se pogoară pentru a-Și asuma rolul de Călăuză a 

lor. Dar prin ce metodă le este făcut clar ajutorul 

Lui călăuzitor? Printr-o formă vizibilă, așa încât 

orice ochi să Îl vadă, pentru ca această Călăuză mi-

nunată să poată fi descoperită. Un stâlp se pogoară 

și se așază asupra taberei. Când ziua strălucește, el 

este ca o coloană de nori. Când vine întunericul, se 

transformă într-un foc. Prezența lui nu este nicio-

dată retrasă. Când el se mișcă, dă semnalul că po-

porul trebuie să se ridice și să meargă. Când se 

odihnește, îi îndeamnă să se oprească. Așa este pro-

tecția și călăuzirea marșului prin pustie. 

Poate că te întrebi acum: care este sensul 

evanghelic al acestei minuni? Simbolul ne arată 

clar că niciun credincios nu este chemat să meargă 
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vreodată înainte fără a fi călăuzit. Profetul dove-

dește aceasta când alege tocmai emblema de față 

pentru a ilustra grija lui Hristos: „Domnul va așeza 

peste toată întinderea muntelui Sionului și peste 

locurile lui de adunare, un nor de fum ziua și un foc 

de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată 

slava va fi un adăpost” (Isaia 4:5). De aceea, con-

cluzia este sănătoasă. Stâlpul Îl predică pe Hristos, 

Păstorul turmei Sale. Credința privește la El și își 

primește mângâierea de la un Dumnezeu mereu 

călăuzitor și care nu ne părăsește niciodată. 

Vino acum și caută mângâiere pentru zilele 

pelerinajului tău de la Stâlpul Israelului. Au existat 

circumstanțe speciale în istoria lui. În strălucirea 

amiezii și în noaptea întunericului gros, esența era 

aceeași. Astfel, Hristos este întotdeauna același. Cel 

care umbrea grădina Edenului, Cel la care a privit 

Abel, Cel care a fost Sămânța lui Avraam și Urma-

șul lui David, Cel care a fost tema suavă a fiecărei 

jertfe, Cel care a fost străpuns la Calvar și așezat în 

mormânt – este același Isus care va reveni în cu-

rând. Niciun păcătos nu scapă de moarte decât 

printr-o singură jertfă, o singură neprihănire, o 

singură credință, o singură nădejde, o singură ali-

pire de o singură cruce, o singură îmbrățișare a 

unui singur Domn, o singură călătorie pe o singura 
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cale pătată de sânge. Există un singur Mântuitor al 

tuturor celor mântuiți, o singură ușă a cerului, o 

singură pledoarie înaintea scaunului Judecătorului, 

o singură răscumpărare a unui suflet vinovat. Dacă 

Israelul s-ar fi îndreptat către o altă călăuză, ar fi 

mers către pierzare sigură. 

Oamenii amăgiți, având mândria lui Cain, își 

închipuie și își croiesc alți mântuitori, așa că nu Îl 

găsesc pe Mântuitorul. Păzește-te de asta! Privește 

doar la singurul Hristos și la singura Biblie, mani-

festată într-o singură Biserică adevărată. El nu 

este împărțit. Nu te separa de El! 

Stâlpul s-a înălțat întotdeauna cu o soliditate 

fermă. Masele de nori sunt duse repede de suflarea 

vântului. Furtuna lovește în ei, și se risipesc. Prin 

contrast, acest Stâlp a sfidat biciul uraganelor și po-

topul apelor. În mijlocul răcnetului elementelor na-

turii, El a zâmbit nemișcat. El a fost ca o Stâncă în 

mijlocul valurilor înspumate. Astfel, niciun atac nu 

poate să zguduie Stâlpul mântuirii. Satana a făcut 

tot ceea ce știa mai rău. Fiecare armă pe care Iadul 

o poate ridica a fost îndreptată către El. Puterea și 

înșelăciunea oamenilor au mărșăluit cu toate for-

țele lor, dar fiecare săgeată a batjocurii, a vicleniei 

și a îndemânării, tăria omului puternic, măreția 
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omului special, puterea prinților și toate răutățile 

care au fost complotate împotriva Lui au căzut la 

picioarele Sale. Poți avea încredere în puterea Că-

lăuzei tale. Cerurile pot să se risipească în țărână, 

dar El nu poate fi zguduit. 

Chiar dacă a fost ferm și solid, stâlpul și-a 

schimbat înfățișarea. În timpul zilei, înfățișarea lui 

părea întunecată. În timpul nopții, el strălucea o lu-

mină orbitoare. El s-a îmbrăcat cu haina cea mai 

potrivită pentru a putea fi văzut. Vedem aici harul 

blând al lui Isus! Observă eforturile Lui neobosite 

de a atrage mințile oamenilor către El. Acesta este 

scopul pe care fiecare pagină a Bibliei îl proclamă, 

ilustrând trăsături ale adevărului Său mântuitor. 

Aceste semne ale cerului, născute acolo și trimise 

de acolo prin amvoane, în învățătura publică și în 

rugăciunea personală, îi cheamă și îi imploră pe oa-

meni să privească la El ca singura cale a vieții. Ce 

poate face Isus mai mult pentru a-Și descoperi pe 

deplin îndurarea? 

Dacă privirea ta se îndreaptă în altă parte, 

Stâlpul nu poate fi învinovățit. Când mantia nopții 

a îmbrăcat pământul, Stâlpul S-a îmbrăcat în ha-

ine de foc. El a strălucit, pentru ca toți să Îl vadă. 

El a strălucit, pentru ca toți să se poată bucura. 
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Așa este dragostea lui Isus. Când este prezența Lui 

mai clară și mai îmbucurătoare? Cu siguranță că 

în ceasul întunecat al nevoii. Când întunericul 

apasă, când ceața spaimei se ridică, când viitorul 

pare întunecat, când ochiul încețoșat nu vede si-

guranță și pace pe pământ, atunci zâmbetul lui 

Isus capătă o lumină mai mare. Gloriile neobișnu-

ite iluminează calea. Stâlpul are un braț ridicat. 

Statura lui în sus îndreaptă privirile către cer. Tot 

așa, Isus te cheamă la un zbor în sus. Cât de so-

lemn ne avertizează să ne ridicăm deasupra noro-

iului și a murdăriei unei lumi ucigătoare de su-

flete! Cât de credincios ne spune El că toate mo-

melile ei sunt otrăvitoare, că atingerea ei este con-

taminare și că plata ei este moartea! Cât de blând 

strigă El: veniți la Mine și abandonați deșertăciu-

nile de jos, sprijiniți-vă pe brațul Meu și urcați 

dealul păcii, alipiți-vă de Mine și Eu vă voi duce 

înaintea unui scaun de domnie al Tatălui împăcat 

și în locașurile înalte ale Dumnezeului vostru! As-

tfel, Isus îndreptă privirea către ceruri. Dragă ci-

titor, fii înțelept! A privi la Isus înseamnă a te 

înălța către cer. 

Iată trăsăturile speciale ale stâlpului. Scopul 

lui principal a fost acela de a călăuzi. Când el îna-

inta, mulțimea de oameni trebuia să avanseze. 
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Când el se oprea, acolo ei aveau să își așeze tabăra. 

Ei nu erau chemați să negocieze, să întrebe sau să 

se îndoiască. Toți cei care doreau să înainteze sau 

să se oprească trebuiau să se supună stâlpului că-

lăuzitor. Ghidul lor era Dumnezeu. Voia Lui era 

dragostea. Calea Lui era cunoașterea. Sfârșitul Lui 

era siguranța. Nimic nu era lăsat la latitudinea lor, 

ci ei doar trebuiau să observe și să urmeze. 

Oare aceste simboluri strălucitoare um-

bresc soarele Evangheliei? Imposibil. Moștenito-

rii harului sunt îngrijiți la fel de bine acum ca și 

evreii în vechime. Liderul lor este același. Chiar 

dacă Hristos nu mai călăuzește acum printr-o 

arătare vizibilă a prezenței Sale, chiar dacă ochiul 

trupului nu mai vede un stâlp care se mișcă sau 

se oprește, totuși credința poate să vadă mâna că-

lăuzitoare și mintea iluminată poate să citească 

avertismentele și îndemnurile Domnului ceresc. 

Hristos ne călăuzește acum prin Cuvântul Lui. 

Cartea cărților este întotdeauna de partea noas-

tră. Este o hartă prezentă și perfectă. Calea în 

sus, povârnișurile care merg în jos, capcanele as-

cunse, câmpiile sigure, poienile odihnitoare – 

toate sunt descrise aici cu o precizie inspirată. 

Aceasta este manualul binecuvântat al căii feri-
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cite. Pelerinul smerit se roagă cu blândețe: „Vor-

bește, Doamne, căci robul Tău ascultă” (1 Samuel 

3:9). Iar răspunsul nu întârzie să fie dat: „Iată 

drumul, mergeți pe el” (Isaia 30:21). Oare nu ni 

s-a promis aceasta: „Ele te vor însoți în mersul 

tău, te vor păzi în pat, și îți vor vorbi la deștep-

tare! Căci sfatul este o candelă, învățătura este o 

lumină” (Proverbe 6:22-23)? Umblarea zilnică a 

credinciosului atestă acest adevăr. Când perico-

lele au fost aproape și prăpăstiile s-au căscat că 

înaintea lui, când căile ocolitoare i-au ispitit pa-

șii, o rază a Cuvântului a fost trimisă, și cel cre-

dincios a fost salvat. 

Vrei să ajungi în Canaan? Atunci alipești-te 

de această Călăuză veșnic vie. Caut-o zi și noapte. 

Fă din ea prietenul tău ales în fiecare ceas. Scrie-

o, prin rugăciune, în sufletul fiecărui gând. Las-o 

să dirijeze coiful fiecărei dorințe. Gândește cum 

gândește ea, vorbește cum vorbește ea, mișcă-te 

după direcția ei și odihnește-te atunci când ea te 

sfătuiește să te oprești. Pașii tăi vor fi atunci siguri 

și curați. Lumina Scripturii este lumina vieții. Ea 

este mâna lui Hristos și inima lui Hristos. Ce a fost 

Stâlpul Israelului pentru Biblia care stă înaintea 

noastră cu paginile deschise?  



CAPITOLUL 5. STÂLPUL  69 

Dar Isus înmulțește ajutorul Lui călăuzitor. 

El întinde de asemenea mâna providenței. El 

mișcă roțile constant schimbătoare ale circum-

stanțelor. Nicio vrabie nu cade, nicio frunză nu se 

ofilește decât după voia Celui ce rânduiește totul. El 

voiește, și lucrurile se petrec. Șansa este doar o în-

chipuire visătoare. Ea n-a existat niciodată și nici 

nu va exista. Astfel, pentru copilul lui Dumnezeu nu 

există evenimente neimportante sau banale. Lu-

cruri capitale țin adesea de cuvinte rapide, de pri-

viri neașteptate și de pași neintenționați. Așa stau 

lucrurile pentru că direcția Domnului plănuiește și 

stăpânește peste fiecare aspect al vieții. Ia aminte 

la mărturia mulțumitoare a robului lui Avraam: 

„Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului 

meu” (Geneza 24:27). Când frații lui Iosif au înse-

tat după sângele lui, cine a făcut ca groapa să nu 

aibă apă? Cine i-a adus pe ismaeliți ca să îl poarte 

până în Egipt? Cine i-a dat o noapte albă împăra-

tului Persiei? Cine i-a adus pe bătrânul Simeon și 

pe evlavioasa Ana, la momentul potrivit, în Tem-

plu? Cine l-a condus pe Onisim în locul unde a pu-

tut auzi cuvintele mântuitoare prin Pavel, în 

Roma? 

Dar poate că cineva s-ar gândi să ridice ur-

mătoarea întrebare: este acest eveniment semnul 
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călăuzirii din partea Domnului meu? Există anu-

mite reguli sigure. Nicio ușă deschisă nu este si-

gură, dacă ea contrazice Cuvântul. Glasul lui Hris-

tos este întotdeauna unul. El te cheamă să cauți 

gloria lui Dumnezeu, să promovezi Împărăția răs-

cumpărării, să cucerești eul, să calci în picioare le-

nea, să fugi de aplauzele și poftele lumii, să înalți 

steagul Crucii și să mergi înainte curajos pe calea 

neprihănirii. Dacă această cale părăsește granițele 

enumerate, evit-o. Hristos nu te călăuzește într-

acolo. Trebuie să fie lucrarea unui vrăjmaș. Dar 

Hristos este un Stâlp cu multă îndemânare în că-

lăuzire. Există în El o virtute care deschide ochii, 

așa încât ei să poată vedea; care pune la lucru pi-

cioarele, așa încât să Îl urmezi; care zdrobește in-

dispoziția din inimile care o manifestă. El face 

toate aceste lucruri prin Duhul Său atotputernic. 

Fără o astfel de lumină, Biblia ar fi un haos întu-

necat și roțile Providenței n-ar aduce decât confu-

zie. Păcatul a orbit simțământul dreptății din su-

flete. Păcatul a adus orbire în omul interior. Dar 

Isus vorbește, Duhul vindecă, vederea este restau-

rată, o nouă făptură trăiește și puterile născute 

din nou percep, iubesc și umblă pe calea cerească. 

Stâlpul are puterea de a ocroti. Este scris că 

El „a întins un nor, ca să-i acopere” (Psalmul 
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105:39). Astfel, razele fierbinți ale soarelui, reflec-

tate pe nisipul deșertului, au fost împiedicate să 

pârjolească mulțimea ce călătorea pe această cale. 

Am încredere că ești unul dintre cei care cunosc 

bine odihna răcoroasă și acoperișul ocrotitor al 

aripilor Mântuitorului. Ziua pelerinului este ade-

sea lungă și fierbinte, iar săgețile Satanei ard cu 

mușcătura lor înfocată. Cât de repede ar leșina 

inima, cât de curând ar pieri puterea istovită dacă 

Stâlpul nostru nu Și-ar arunca umbra Lui bună. 

Rămâne adevărat că „nu te va bate soarele ziua, 

nici luna noaptea” (Psalmul 121:6). 

Stâlpul nu a eșuat niciodată. Păcatele provo-

catoare au venit din belșug, cârtirea și-a făcut au-

zit glasul disprețuitor, dar nicio mânie nu a împi-

edicat călăuzirea. Acest stâlp s-a ridicat numai 

după ce poporul a trecut râul Iordan. Așa este ha-

rul fără limite al lui Isus. Dacă cea mai severă ne-

legiuire ar putea stinge dragostea Lui, cine n-ar fi 

deplâns de multă vreme absența Lui și cine n-ar fi 

considerat că viața este o noapte fără stele? Dar 

lucrurile stau diferit! El ne iubește și, în dragostea 

Lui, ne călăuzește până la sfârșit. Stâlpul nu ne pă-

răsește decât în clipa când strălucirea deplină a ce-

rului va izbucni asupra noastră. Ca steaua Betle-

emului, el ne duce în locul unde trăiește Isus. Raza 
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strălucește până ce Raiul își deschide porțile. Hris-

tos Își conduce oștirea până în locul unde El dom-

nește. 

Dragă cititor, pe cine urmezi? Gândește-te, 

o, gândește-te, pe cine urmezi? Există lideri care 

conduc la Iad, și nu puțini. Există multe căi în jos, 

vai, prea multe! 
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6 
MAREA ROȘIE 

 

„În ziua aceea, Domnul l-a izbăvit pe Israel din 

mâna Egiptenilor” (Exod 14:30). 

 

Pruncia poporului Israel se găsește într-un 

leagăn al minunilor. Poporul se luptă să răzbească 

în mijlocul a ceea ce cere mai mult decât ajutorul 

omenesc. Ei prosperă și înving în mâna puternică 

a lui Dumnezeu. El veghează asupra lor și îi bine-

cuvântează, făcând acest lucru nu prin acțiuni ob-

scure ale providenței Sale, ci prin manifestări 

clare ale grijii Sale prezente. Aceste acțiuni din ve-

chime nu sunt decât o hartă a ceea ce copiii lui 

Dumnezeu descoperă întotdeauna.  

Experiența fiecăruia este un ecou clar al 

acestei pagini sacre. Prin lumina Duhului, multe 

inimi smerite văd trăsăturile vieții interioare în 

minunățiile grandioase are acestei călătorii sub 

călăuzirea lui Dumnezeu. 
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Dragă cititor, vino și așază-ți tabăra pentru 

câteva clipe pe malul apelor Mării Roșii. Putem ve-

dea aici gloriile lui Hristos la fel de clar pe cât s-au 

văzut ele pe malul Galileei. Mulțimea începe să 

mărșăluiască, descoperind în scurt timp că există 

un mare obstacol. Ușa de scăpare pare să se fi des-

chis doar pentru a le arăta că scăparea le fuge din 

mâini. Dimineața veselă își deschide ușa unei nopți 

înfricoșate. Floarea proaspăt îmbobocită se ofilește 

în mâinile lor. Stâlpul mișcător pare să îi conducă 

spre colții pierzării! Se ridică tabăra. Care este ur-

mătoarea oprire? Înainte se văd doar valurile Mării 

Roșii. Bariere îngrozitoare îi cuprind de fiecare 

parte. Aici este un zid de stânci ce nu poate fi depă-

șit de picioarele omului. Acolo se văd fortărețele în-

cruntate care împiedică apropierea omului de ele. 

Oare înapoia lor se găsește un loc al siguranței? Nu, 

căci vrăjmașul de moarte răcnește și gonește către 

ei. Prada este aproape de a fi cuprinsă de disperare. 

Cu siguranță acesta trebuie să fie ceasul când nă-

dejdea este forțată să moară. A face pași înainte nu 

poate să-i conducă decât la un mormânt acoperit 

de ape. A rămâne pe loc înseamnă să cadă sub sabia 

ascuțită a celor cruzi. Fie valurile, fie sabia, situația 

pare ca o prăpastie gata deschisă pentru a-i devora. 

Spuma mării și strigătul de bătălie par să vorbească 
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despre moartea care se apropie cu pași repezi. Is-

toria lumii n-a văzut niciodată bieți prizonieri într-

o situație atât de disperată. 

Fiecare copil al lui Dumnezeu se regăsește în-

trucâtva în aceste strâmtori. De-a lungul multor 

ani îngrozitori, el poate să fi fost unul dintre cei 

care au muncit ca robi la cărămizi, sub jugul prin-

țului nebun al Iadului. În final, el aude glasul Du-

hului chemându-l la pace și eliberare. De îndată, 

omul se ridică și zdrobește cătușele. Face câțiva 

pași bucuroși, astfel că i se pare că odihna Canaa-

nului este aproape. Totuși, spaime proaspete se 

adună în jurul lui. Memoria zilelor rele se înalță ca 

un ocean pe calea sa. Val după val, aceasta se ridică 

asemenea unei piedici uriașe. Înapoi se găsesc tu-

netele Legii. Sabia fierbinte a dreptății licăre proas-

păt, însetată de sânge. La dreapta lui, corupțiile firii 

pământești se ridică până la ceruri. La stânga, ba-

teriile Satanei scot strigăte de moarte. Acestea sunt 

vremuri grele. Doar cei care au băut adânc din se-

tea pustietății spirituale pot să cuprindă starea mi-

zeră a unui astfel de om. O, totuși, nimeni să nu 

cadă în disperare, nimeni dintre cei care cunosc 

glasul Mântuitorului: „Întoarceți-vă la Mine, și veți 

fi mântuiți” (Isaia 45:22). Sunt și alte obstacole 



76         EVANGHELIA DUPĂ EXOD  |  HENRY LAW 

care se ridică pe calea către cer. Batjocurile, ame-

nințările și minciunile persecutorilor lor formează 

un zid aproape de nestrăpuns. Iosif, David, Daniel 

și alți bătrâni din familia credinței au fost înconju-

rați în felul acesta. Totuși, rugăciunea este chemată 

să zboare în sus: „Scoate-mi sufletul din temniță, 

ca să laud Numele Tău!” (Psalmul 142:7). În cu-

rând, se va auzi cântarea: „El m-a scos la loc larg și 

m-a scăpat, pentru că mă iubește” (Psalmul 18:19). 

Resursele împuținate atrag adesea gânduri 

negre. Pârâul poate seca repede, iar văduva poate 

spune: „n-am nimic copt, n-am decât un pumn de 

făină într-o oală și puțin untdelemn într-un ul-

cior” (1 Împărați 17:12). Sărăcia poate împiedica 

peisajul. Nevoile tot mai mari strigă presant din 

urmă. Totuși, mijloacele frânte nu pot să frângă 

toiagul nădejdii. Cel ce trăiește din Pâinea vieții nu 

moare de lipsa pâinii pământești. Cel care trăiește 

din aurul cerului va avea întotdeauna suficiente 

provizii ale mărunțișurilor acestei lumi. Nu ne 

este spus în zadar că, „fie lumea, fie viața, fie 

moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; 

toate sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:22). 

Restul întâmplării de față dovedește toate 

acestea. Să privim acum către liderul Israelului. El 
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se ridică deasupra acestui tumult al necazului, cu 

toată liniștea credinței netăgăduite. Încrederea 

fermă în Dumnezeu este un toiag care alungă 

frica. Ea este o ușă deschisă păcii. El poate privi 

acum marea, săbiile, stâncile și fortărețele fără cu-

tremur. El știe că totul este bine acolo unde Dum-

nezeu face primul pas, că totul este sigur acolo 

unde Dumnezeu protejează, și că totul este bun 

acolo unde Dumnezeu promite. El auzise clar pro-

misiunea: „Eu voi fi negreșit cu tine” (Exod 3:12). 

Cuvântul acesta garantează succesul. El fusese în-

vățat că Mântuitorul puternic, Dumnezeu întru-

pat, avea să Se nască din sămânța lui Iuda. Pomul 

care dă acea sămânță va trebui să trăiască. Ridi-

cându-se pe această stâncă, el poruncește: „Nu vă 

temeți de nimic, stați pe loc, și veți vedea izbăvi-

rea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta” 

(Exod 14:13). 

„Nu vă temeți”. De ce să se teamă ei, dacă 

deasupra lor flutură steagul Evangheliei? Credința 

citește mai departe: „Dacă Dumnezeu este pentru 

noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). 

Dar nu folosi eforturi neroditoare. Valurile sunt 

adânci. Vrăjmașii sunt puternici. Nu poți găsi aju-

tor în eu. „Stați pe loc” [lit. stați liniștiți]. Lasă to-

tul în mâinile lui Dumnezeu! 
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Iată avertismentul Evangheliei. Nu există 

mântuire prin puterile proprii. Nicio tărie a omu-

lui nu poate să salveze un singur suflet și nu poate 

să spele nici măcar o singură pată a păcatului. De 

aceea, încetează să încerci aceasta în zadar. „Stați 

pe loc”. 

Iată aici și vestea bună a Evangheliei. „Veți 

vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul”. Isus a 

încheiat totul numai prin Sine. Doar El a plătit pe-

deapsa păcatului. Doar El a satisfăcut fiecare ce-

rere din partea lui Dumnezeu. Doar El a adus ne-

prihănirea veșnică. Doar El a călcat în picioare 

orice piedică pe care ar fi putut să o ridice vinovă-

ția și Iadul. Această lucrare este împlinită glorios. 

Primește-o, și vei trăi în veac. Respinge-o ba-

zându-te pe puterile tale, și eul te va arunca în 

pustietatea păcatului. 

Apoi este adus un cuvânt aducător de încu-

rajare: „Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, 

stați liniștiți” (Exod 14:14). Isus este putere, tărie 

și biruință. Toate făpturile care există, care au 

existat și care vor exista au mai puțină putere de-

cât cel mai mic grăunte de praf înaintea Lui! Cine 

poate rezista când El își ridică brațul? Dragă cre-

dincios, toată această putere este revărsată pentru 
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a fi sabia și scutul tău. Mânia omului și răutatea 

diavolilor nu pot ucide vreodată o viață apărată de 

Dumnezeu. Păstorul cel blând exclamă: „Eu le dau 

viața veșnică, în veac nu vor pieri” (Ioan 10:28). 

Stai, așadar, în spatele unui Dumnezeu care luptă 

pentru tine, și te vei afla deasupra oricărui pericol, 

la fel cum este cerul față de pământ. Nu înălța stri-

gătul de luptă ca și cum tu ai fi responsabil pentru 

biruință. Lasă ca toată suflarea ta să fie doar ru-

găciune și laudă. 

Acum se aude un glas din ceruri: „Spune-le 

copiilor lui Israel să pornească înainte” (Exod 

14:15). Iată un cuvânt de veghere pentru tabăra 

creștină. Înainte, înainte, în sus, către cer – ar tre-

bui să fie strigătul nostru din fiecare ceas și din 

fiecare zi! Este viața ta caracterizată de acest curs 

ce progresează rapid? Vai! Cât de mulți lâncezesc! 

Trecerea unui an nou nu îi găsește făcând pași îna-

inte în cursa sfântă. Alții, din nefericire, merg îna-

poi. Ei nu au alergat bine. Unde sunt acum? S-au 

oprit, au lâncezit. Pericolul i-a amenințat. Viața 

ușoară i-a atras. Plăcerile i-au sedus. Ei s-au întors 

de pe cale. Pot fi aceștia restaurați?  „Doamne, 

Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta!” (Ezechiel 37:3). 

Iubite credincios, adună-ți puterile! Mergi înainte 

cu tot zelul, înainte, în sus, spre cer! 
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Oare valurile copleșitoare împiedică înainta-

rea copiilor lui Dumnezeu? Nu este nevoie ca ei să 

fie îndemnați, dacă Dumnezeu vorbește. El nu te 

poate călăuzi decât pe calea sigură. Ai putea spune 

că „mergeți înainte” contrazice îndemnul „stați pe 

loc?” Așa ar putea să pară situația pentru vederea 

orbită a rațiunii. Dar credința găsește armonie 

atunci când harul îi dă lumină. Noi nu facem nimic 

pentru ispășirea păcatelor noastre, pentru a ne 

plăti datoriile, pentru a liniști mânia cea dreaptă 

și pentru a obține răscumpărarea. Când noi „stăm 

pe loc”, Isus împlinește totul. Noi suntem mântuiți 

prin har, prin credință. Ea este lucrarea lui Isus. 

Este darul lui Dumnezeu. 

Dar mișcarea și înaintarea dovedesc că avem 

viață. Efortul arată că am primit putere. Faptele 

dovedesc că avem credința. Rodul este semnul po-

milor sănătoși. Căldura este dovada focului arză-

tor al recunoștinței care strălucește călduros în 

inimă. Nu se ajunge în Rai prin trudă, ci în trudă. 

Binecuvântările nu se pogoară pentru fapte, ci 

asupra faptelor. Credința vine cu mâna goală, iar 

Hristos o umple cu mântuire. Mâna mântuită pro-

duce în curând jertfele dragostei devotate. Hristos 

moare pe altarul ispășirii, iar viețile noastre se ri-

dică asemenea tămâii, spre lauda Lui. Nimeni nu 
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înaintează atât de sigur către scaunul de domnie 

al lui Dumnezeu ca aceia care stau liniștiți la pici-

oarele Crucii mântuitoare. 

Suflete, observă imediat preludiul la scena fi-

nală. „Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea 

taberei lui Israel, Și-a schimbat locul, și a mers îna-

poia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, 

și-a schimbat locul, și a stat înapoia lor. El s-a așe-

zat între tabăra Egiptenilor și tabăra lui Israel. No-

rul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă 

lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere 

nu s-au apropiat una de alta” (Exod 14:19-20). As-

tfel, Isus este un zid înalt al apărării. El Își încon-

joară turma răscumpărată cu sângele Său. Cei 

care doresc să îi rănească pe răscumpărații Lui 

trebuie să doboare mai întâi atotputernicia Sa. Nu 

există trecătoare pentru sabia distrugătorului, de-

cât prin fortăreața unui Dumnezeu protector. Ce 

potop de lumină curge din zâmbetul Lui către fie-

care inimă credincioasă. Alții nu văd nimic decât 

o încântare întunecată a unui judecător răzbună-

tor. Asemenea unui stâlp, el are două părți: pe una 

dintre ele, el strălucește astfel: „Veniți binecuvân-

tații Tatălui Meu”. Cealaltă parte este însemnată 

cu litere negre: „Duceți-vă de la Mine, blestemați-

lor” (Matei 25:34, 41). 
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Moise își ridică acum toiagul. Mâna lui fusese 

acoperită mai înainte de lepră, apoi a fost folosită 

ca instrument al minunilor. Dumnezeu lucrează 

prin mijloace smerite. El smerește mai întâi, apoi 

înalță. Omul nu este nimic. Dumnezeu este totul. 

Valorile nestăpânite ascultă acum de semnul po-

runcitor. Ele se retrag supuse. Astfel, în mijlocul 

mării se deschide o trecătoare prin adâncimile pe 

unde nimeni nu a pășit vreodată. Particulele de apă 

se cimentează în ziduri solide. Răscumpărații pot 

merge înainte. Imposibilitățile fug dinaintea lor. 

Dumnezeul creației dorește eliberarea lor, și toată 

creația își întinde blând mâna ajutătoare. 

Ascultători de chemarea cerească, copiii Is-

raelului merg înainte cu credință și ajung la țăr-

mul după care au tânjit. Copiii Egiptului se nă-

pustesc cu mândrie, dar fără poruncă. Sufletul 

meu, urmează-L cu totul pe Dumnezeu și nu te 

clătina. Totuși, nu merge niciodată înainte fără a 

avea lumina călăuzirii de sus. Credința merge 

înainte pe căi uscate. Mândria se îneacă. 

Pentru o clipă, răzbunarea pare să se fi oprit. 

Totuși, în vegherea de dimineață, Domnul a privit 

asupra lor, iar privirea Lui a cauzat pierzarea egip-

tenilor. Cine poate concepe puterea acelui ochi? El 
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a zdrobit inima lui Petru. I-a arătat imediat păcatul 

și iertarea. El a făcut-o pe femeia de la fântână să 

se plece pe genunchi și să recunoască totul. 

Dragul meu cititor, privirea lui Isus va stră-

punge în curând fiecare colț al sufletului tău: 

„orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Gân-

dește-te: oare privirea lui Isus, la întoarcerea Lui, 

va pecetlui fericirea ta veșnică sau te va alunga 

pierdut în locuința disperării? La porunca lui 

Dumnezeu, același instrument poate mântui sau 

poate distruge. Astfel, valurile ascultătoare se în-

torc la locul lor. Cu o putere căreia nimeni nu i se 

poate împotrivi, El îi mătură în ruină pe cei puter-

nici. „Apele s-au întors, și au acoperit carele, călă-

reții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în 

mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a 

scăpat” (Exod 14:28). 

Duhul Sfânt ridică un stâlp pe țărm și scrie 

o istorie vrednică de aducere aminte: „În ziua 

aceea, Domnul l-a izbăvit pe Israel din mâna Egip-

tenilor; și Israel i-a văzut pe Egipteni morți pe țăr-

mul mării” (Exod 14:30). O, suflete, citește această 

frază în rugăciune, în uimire și în laude. Ea vor-

bește despre gloria finală a Evangheliei, când toți 

cei mântuiți vor fi salvați, și când toți cei păgâni 
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vor fi pierduți. Da, Domnul Își va salva poporul cu 

o mântuire veșnică. Niciun pericol nu se va pune 

în calea triumfului lor. Niciun vrăjmaș nu îi va îm-

piedica. Nimic nu îi va opri, nici încercările și nici 

capcanele, nici suferințele și nici ispitele. Mor-

mântul nu îi va putea ține captivi. Moartea va ceda 

prada ei. Adevăratul Israel va ajunge în țara bucu-

riei care nu scade niciodată. Cu frunze de palmier 

în mâini și coroane pe capete, ei vor atribui toată 

biruința crucii lui Hristos, prin imnuri neîncetate. 

În Egiptul ruinat poți vedea soarta finală a 

lumii păgâne. Prea târziu ca să își vadă nebunia. 

Prea târziu ca să mai scape. 

Dragă cititor, fii avertizat! Pierzarea este un 

adevăr pe care mulți îl învață prea târziu.
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7 
MARA 

 

„Au ajuns la Mara; dar n-au putut să bea apă din 

Mara, pentru că era amară. De aceea, locul acela 

a fost numit Mara (Amărăciune). Poporul a câr-

tit împotriva lui Moise, zicând: ‚Ce avem să 

bem?’ Moise a strigat către Domnul; și Domnul 

i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Și 

apa s-a făcut dulce. Acolo i-a dat Domnul popo-

rului legi și porunci, și acolo l-a pus la încer-

care” (Exod 15:23-25). 

 

Probabil că flacăra strălucitoare a bucuriei 

n-a fost niciodată mai luminoasă decât atunci 

când fiii lui Israel au plecat mai departe, după mi-

nunea trecerii prin Marea Roșie. Cătușele robiei 

erau cu totul zdrobite. Vrăjmașii lor căzuseră la 

pământ. Domnul fusese cu ei. Domnul luptase 

pentru ei. Ce puteau să-și dorească mai mult? Ar 

mai fi fost posibil ca vreun popor păzit în felul 

acesta și călăuzit de Domnul să dea peste necaz? 

Acolo unde Domnul merge înainte, calea nu poate 
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fi decât una însorită și plină de bucurie continuă. 

Este adevărat că orice călăuzire cerească merge 

întotdeauna pe calea dreaptă. Totuși, la fel de ade-

vărat este că această cale dreaptă poate fi plină de 

spini și aspră, înțesată cu greutăți și lovită de fur-

tuni. Călătoria lui Pavel a fost rânduită de Dumne-

zeu, dar el a fost aspru încercat și uneori cu greu 

a ajuns la țărm. 

Acest adevăr se află în prim-planul istoriei 

adevărate a Israelului. „După trei zile de mers în 

pustie, n-au găsit apă” (Exod 15:22). Aici a avut loc 

o testare neașteptată a valului înalt al nădejdii. 

Apoi au înaintat până la Mara. Acolo, apele au 

curs, dar nu erau bune de băut, ci amare. 

Iată două stadii ale călătoriei creștine. Apare 

o nevoie stringentă. Dezamăgirea apasă greu în 

acest caz. Totuși, nu lăsa ca astfel de lucruri să te 

miște sau să îți stârnească surprinderea. Oare nu 

ești chemat să fii ca un pom încărcat de roade? Fi-

ecare ramură a ta trebuie să se aplece cu roadele 

credinței, nădejdii și răbdării. Dar credința crește 

cel mai bine în pământul necazurilor. Nota spe-

ranței este cea mai suavă în tumultul furtunii. 

Răbdarea capătă puteri mai mari sub greutatea 

crucii. Diamantul strălucește pentru că pila care îl 



CAPITOLUL 7. MARA  87 

șlefuiește este aspră. Încercările sunt necesare, 

altfel nu își au niciun rost. Ele merg înainte ca su-

rori ale bunătății și îndurării. Ele îl însoțesc pe 

credincios ca niște gărzi rânduite să îl păzească 

până la poarta cerului. Niciun sfânt nu se scu-

fundă în aceste valuri mari. Multe suflete dorm 

spre pierzarea lor pentru că perna nu le este de-

ranjată niciodată. De aceea, învață de la Mara să 

te aștepți că te vei întâlni cu anumite pustietăți și 

cu ape amare. 

Mai apoi, Mara îndepărtează un văl așa încât 

să putem trasa contrastul dintre o inimă lipsită de 

har și una plină de har. Mulțimi de oameni Îl aban-

donează pe Dumnezeu, dar Moise aleargă la El. 

Unii privesc către pământ și se freamătă, pe când 

alții privesc în sus și nădăjduiesc. Dragul meu cre-

dincios, aș vrea să te întreb: de ce crezi că tronul 

de har este atât de aproape? De ce ai acces liber la 

el? Motivul este ca poverile să nu te zdrobească, 

ca fricile să moară imediat ce se nasc, și ca îndoie-

lile să se ofilească asemenea unui boboc ce nu este 

hrănit. Mila și harul își fac întotdeauna tabără în 

jurul credinciosului, într-o abundență deosebită. 

Credința poate lua vase goale și să le umple până 

ce dau pe dinafară. Cazul lui Moise ne învață acest 

lucru. El bate, iar ușa se deschide. O ureche este 
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gata să îl audă și o mână este gata să îi acopere 

nevoile. Gândurile reci și nemulțumitoare ale oa-

menilor nu Îl conving pe Dumnezeu. Prin contrast, 

un slujitor credincios strigă, iar un Tată iubitor 

răspunde. „Moise a strigat către Domnul; și Dom-

nul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. 

Și apa s-a făcut dulce” (Exod 15:25). 

Mai apoi putem învăța că înțelepciunea lui 

Dumnezeu este cea care aduce eliberare prin folo-

sirea mijloacelor. Cel care a făcut toate lucrurile 

din nimic, prin Cuvântul Lui, poate să facă într-o 

clipă să izbucnească izvoare proaspete. Dar El 

anunță un remediu. Credința trebuie exersată. As-

cultarea trebuie să se supună. Sârguința trebuie să 

lucreze. Efortul trebuie să fie făcut. Evreii otrăviți 

trebuie să privească la șarpele înălțat. Leprosul 

Naaman trebuie să se spele de șapte ori în Iordan.  

Păcătosul aflat pe drumul spre pierzare tre-

buie să alerge la Isus cel răstignit. Sfântul nevoiaș 

trebuie să se grăbească să vină înaintea tronului 

de har.  

Patul leneșului se află la poarta Iadului, dar 

ceea ce zguduie cerul este acțiunea și hotărârea. 

Pe poarta îngustă se intră cu străduință. Luptăto-

rul activ este cel care primește premiul. 
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Dragul meu cititor, ești pregătit în felul 

acesta să auzi că, prin a-L urma pe Isus, pașii tăi 

de pelerin vor ajunge adesea la o fântână amară. 

Totuși, nu cârti! La fiecare Mara există un pom ale 

cărui frunze picură dulceață și al cărui gust este ca 

balsamul. Ține totuși minte că numai ochiul cre-

dinței poate vedea acest lucru, și numai mâna cre-

dinței poate să îl atingă. 

Noi privim la Duhul Sfânt al Dumnezeului ce-

lui viu, cerându-I să ne crească credința. Doamne, 

ajută-ne să deosebim lucrurile, ajută-ne să aplicăm 

remediul pe care harul ni-l oferă! Strălucește asu-

pra acestui efort mărunt revărsând dulceața „unui 

răsad căruia i se va duce faima” (Ezechiel 34:29). 

Fie ca toți cei ce citesc aceste rânduri să experimen-

teze vrednicia Lui vindecătoare. 

Haideți să ne gândim la situațiile cele mai 

obișnuite călătoriei fiecărui pelerin. Cea mai amară 

Mara este amărăciunea inimii. Fiecare călător spre 

cer cunoaște bine acest loc. Heman, cel întristat, își 

ridică întotdeauna cortul aici. Fântâna prolifică de 

unde izvorăsc aceste ape este memoria acuzatoare. 

Ea face ca tot trecutul să reînvie. La porunca ei, un 

șir de păcate îngropate reapar într-o prospețime 

înfricoșătoare. Ele par la fel de proaspete ca faptele 
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de ieri și hidoase ca vrăjmașii din întuneric. Fiecare 

dintre acestea ne povestește o realitate care nu 

poate fi negată. Fiecare îndreaptă privirile către 

moartea de foc ca plată pentru ea. Fiecare deschide 

o ușă a închisorii. Fiecare scutură cătușele celulei 

pierzării. În astfel de condiții, conștiința lovită se 

cutremură. De asemenea, un glas aspru se aude, 

spunând: „Poate avea nădejdea vieții unul care a 

păcătuit așa? Temnicerul Iadului te batjocorește 

spunând că vei fi al lui până la capăt!” Cine poate 

să bea din această otravă și să supraviețuiască? To-

tuși, eliberarea dulce este aproape. Isus, Pomul vi-

eții, Își întinde ramurile aplecându-Se și atingând 

sufletul anxios. Da, păcătosul sărman scutură 

aceste ramuri curajos, și o ploaie de frunze vinde-

cătoare cade peste el. Fiecare revarsă mierea aces-

tor vești suave: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pen-

tru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păca-

tele tale” (Isaia 43:25). „Cât este de departe răsă-

ritul de apus, atât de mult depărtează El fărădele-

gile noastre de la noi” (Psalmul 103:12). Când in-

tervine o astfel de eliberare, gustul amar și neplă-

cut dispare. Virtutea morții Mântuitorului extrage 

toată otrava din pahar. 

O altă Mara își face apariția în curând. Cre-

dinciosul este ispitit să caute împrospătarea din 
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izvoare interioare, și tot ce descoperă acolo este o 

baltă cu apă sălcie. Ce este inima omului, dacă nu 

adâncimea dezgustătoare a Mării Moarte? Primul 

păcat al lui Adam a pângărit izvorul, astfel că, 

odată otrăvit, el nu mai dă nimic altceva decât pâ-

raie contaminate. Vai, ce curenți neîncetați de co-

rupție își forțează calea în viața omului! Cine nu ar 

avea motive să își plângă starea asemenea lui Pa-

vel: „găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau 

să fac binele, răul este lipit de mine”? (Romani 

7:21). Ce patimi agitate, ce porniri nestăpânite, ce 

dorințe ticăloase, ce gânduri păgâne, ce idei zadar-

nice poluează vasele sufletelor noastre cu fluidul 

lor toxic! Tot ce este mai bun în natura omenească 

decăzută nu este decât o groapă de noroi. 

Oare nu este niciun ajutor la dispoziție? 

Este, căci tot ajutorul vine din lemnul care îndul-

cește totul! Isus aduce soluția vindecătoare. Pri-

mește-L pe Mântuitorul ce ți Se oferă, și harul va 

extrage din El vrednicie, făcând ca fiecare mlaș-

tină stătătoare să se transforme într-un izvor de 

sănătate. El poate crea o inimă nouă și poate înnoi 

un duh zdrobit. El poate să sfințească pe deplin. El 

te poate păzi curat și fără vină. El poate lucra în 

noi deopotrivă voința și înfăptuirea bunei Sale 

plăceri. Nicio Mara nu este atât de amară ca acea 
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inimă în care Hristos este absent. Niciun izvor nu 

este atât de dătător de sănătate ca inima în care 

Hristos locuiește. 

Există o altă Mara în ura mușcătoare a lumii. 

Vrăjmășia ei încă separă sămânța șarpelui de să-

mânța lui Hristos. Rasa lui Ismael încă îi persecută 

pe copiii făgăduinței. Motivațiile sunt înțelese gre-

șit. Cuvintele sunt distorsionate. Dragostea pentru 

suflete este batjocorită ca aer de superioritate. 

Avertismentele legate de pericolele pierzării veș-

nice sunt percepute ca laudă de sine. Zelul pentru 

adevăr este socotit luptă de partide. Depărtarea de 

rău este considerată mândrie fariseică. Această se-

cetă este una amară pentru un duh blând. Totuși, 

Hristos poate să îndulcească totul. Brațele dragos-

tei Sale îi îmbrățișează în special pe martorii sufe-

rințelor Lui. Muzica șoaptelor Lui zdrobește la pă-

mânt tunetul aspru al celor mai dure avertismente. 

Daniel îți va spune că noaptea lui cea mai dulce a 

fost cea petrecută în cușca leilor. Tinerii captivi nu 

au simțit niciodată cerul mai aproape decât în cup-

torul de foc. Pavel nu a cântat niciodată cu o mai 

mare bucurie decât în închisoare. Gândește-te de 

asemenea la martirii glorioși ai Bisericii noastre bi-

necuvântate. Ei au aplaudat flăcările. Ei s-au bucu-

rat în mijlocul lor, pentru că Isus era cu ei. Ei au 
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băut din cel mai amar izvor, dar în el nu exista 

amărăciune. 

Dragul meu credincios, poate că ești împo-

vărat din cauza unor probleme personale sau din 

familie. Puțini credincioși nu trec prin această vale 

a suferinței. Treci prin momente când nopțile sunt 

doar durere și când întoarcerea dimineții nu 

aduce decât întristări mai mari? Este trupul tău 

zdrobit ca o trestie? Este oare boala oaspetele care 

te mistuie? Aceasta este Mara ta. Da, pentru firea 

pământească, ea este amară. Totuși, te îndemn să 

îți înalți curajos privirile către Isus, care este gata 

să îndulcească acest izvor cu totul. Puterea mică 

nu este un semn al unei părtășii mărunte în inima 

Mântuitorului. Lazăr a fost iubit, și totuși a fost 

bolnav. Strigătul tău poate fi unul firav, însă stri-

gătele firave au putere în a-L mișca pe Mântuito-

rul nostru plin de compasiune. Îndemnurile Lui 

prețioase vor împrospăta duhul căzut. Poate El să 

fie prezent, și bucuria să nu Îi stea alături? Zâm-

betele venite după tristețe atestă că ceasurile du-

rerii sunt pecețile care garantează un Rai lipsit de 

suferințe! 

Poate că sărăcia se atinge de situația ta, cu 

mâna ei ofilită. Cândva aveai de toate, dar acum ai 
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mâinile goale. Da, aceasta este Mara ta. Cine va 

nega că încercarea este foarte grea? Dar experi-

ența în Cuvântul și pe căile lui Dumnezeu va do-

vedi că acest pahar poate să își verse din abun-

dență conținutul, căci coșnița nu va fi goală pentru 

acela care cântă: „Domnul este Păstorul meu: nu 

voi duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:23:1). Ilie nu 

avea hambare din care să se hrănească, însă me-

sagerii trimiși din cer i-au asigurat orice nevoie. 

Credința care găsește toate lucrurile în Hristos ex-

trage și elimină toată amărăciunea din sărăcie. 

Poate că te afli în singurătatea văduviei. 

Oare imaginea celui iubit a dispărut dinaintea 

ochilor tăi? Oare glasul soției tale nu se mai aude? 

Aceasta este Mara ta. Da, paharul este amar, dar 

mângâierile lui Isus înfloresc cel mai mult când 

florile pământești s-au ofilit. El trăiește, și trăiește 

pentru a vindeca rănile tale înlăcrimate. Cine este 

El? Întreab-o pe văduva zdrobită din Nain, care a 

trăit să-și vadă întristarea schimbată în bucurie. 

Întreabă-le pe surorile nemângâiate din Betania, 

ale căror lacrimi li se uscaseră pe obraji. Răspun-

sul lor imediat este: Isus. A încetat El să aibă milă? 

Poate blândețea Lui să se facă de piatră? Imposi-

bil. Prezența Lui poate umple fiecare gol și poate 

să îl facă să dea pe dinafară. 
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Mai există o Mara. Buza acesteia se găsește 

la picioarele tale. Un singur pas înainte poate 

atinge râul morții. Apele de aici par adesea foarte 

amare, dar Isus are puterea de a le îndulci. Apro-

pie-te, așadar, reazemă-te pe brațul Lui, crezând 

în crucea Lui, fiind ascuns în rănile Lui și acoperit 

cu neprihănirea Lui, și vei descoperi că gustul este 

numai bucurie. Amărăciunea morții ține de păca-

tul neiertat. Dar sângele care șterge toate păcatele 

îi elimină toată otrava. 

După ce vei trece acest pârâu, orice Mara va 

fi înapoia ta. Ce este oceanul care se întinde acum 

tot înainte, fără limite și fără țărm? Este cerul plă-

cerilor lui Dumnezeu. Este oceanul gloriei Lui. Cel 

răscumpărat poate să bea în veci. Pe măsură ce el 

bea, adâncimea pare tot mai adâncă și dulceața tot 

mai dulce. 

Dragul meu cititor, ești oare un străin față de 

harul Mântuitorului? Dacă da, locuința ta de acum 

va fi întotdeauna pe malul unei Mara. Fântâna ta 

zilnică are numai apa amară a deșertăciunii, neca-

zului, întristării, dezamăgirii și nemulțumirii. Tim-

pul te zorește către scena finală. Dar ce va urma? 

Există un pahar al cutremurului și al mâniei. Mâna 

ta va trebui să îl ia și gura ta va trebui să îl bea. 
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Totuși, niciodată nu vei termina de băut din acel 

pahar. Nu există o ultimă picătură a lui. Răzbuna-

rea infinită îl umple constant până dă peste el. Mâ-

nia veșnică aduce constant mai mult și mai mult. 

Chinuitorul fără milă îl va aduce în fața buzelor tale 

cu o sălbăticie neobosită. 

Dragul meu cititor, gândește-te la bogat și la 

limba lui ce nu putea fi răcorită. Gândește-te apoi 

la cei răscumpărați: „Căci Mielul, care stă în mij-

locul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va 

duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va 

șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apocalipsa 

7:17).
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8 
VINDECĂTORUL 

 

„Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 15:26). 

 

Aceste cuvinte au înviorat pentru prima dată 

inima lui Moise, dar ele sunt moștenirea comună 

a Bisericii lui Dumnezeu. Astăzi, ele au ajuns la 

urechile noastre. Fie ca aceste cuvinte să aducă 

vindecare pe aripile lor! 

Privește în gândurile tale la scăldătoarea Be-

tesda. Oare poate fi pământul martorul unui suspin 

mai adânc al durerii? Boala îmbracă orice formă 

atunci când se năpustește asupra prăzii ei. Fiecare 

sunet este împovărat de suspinul și gemetele celui 

care suferă. Doar o inimă de piatră poate să res-

pingă suspinul acesta: of, dacă s-ar sfârși aceste du-

reri! Dar zadarnică poate fi dorința. Vindecarea 

trece adesea dincolo de îndemânarea omului. Une-

ori, bolile noastre nu cunosc vreo tămăduire. Ești 

pregătit să îți vezi propria stare în temnița durerii? 
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Transferă boala de la trup la suflet, și patul tău se 

va număra în mod sigur printre cei care suferă. Pă-

catul face ca această lume să fie un spital universal. 

El mână milioanele pământului către o singură Be-

tesda. 

Dragul meu cititor, poate că suspini aici: of, 

dacă ar înceta aceste dureri tot mai adânci! Și cu 

adevărat se pot sfârși repede. Există o singură vin-

decare. Isus se apropie, ca un Vindecător spiritual, 

având puterea în mâinile Sale, așa încât îl face pe 

orb să vadă, pe surd să audă, pe șchiop să umble, 

pe lepros să fie curat și fiecare rană să se închidă. 

Niciun caz nu depășește puterea Lui tămădui-

toare! Aceste rânduri sunt scrise pentru ca sufle-

tele îmbolnăvite de păcat să poată fi conduse acum 

pentru a bea din această fântână a adevărului. 

Duhule Sfânt, trimite ajutorul Tău! Arată-

ne că maladia păcatului abundă printre seminți-

ile oamenilor. Arată că niciun remediu nu se 

poate găsi decât în Hristos, că El este bogat. Dar 

vindecarea va fi mult mai prețuită dacă vedem 

mai întâi semnele care ne oferă multele trăsături 

ale bolii noastre profunde. De aceea, hai să lăsăm 

deoparte masca și să privim multele forme ma-

ligne ale acestui dușman – păcatul. Păcatul este o 
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pată universală. Niciun urmaș al omului nu scapă 

de el. Noi călcăm pe acest pământ în circum-

stanțe diverse de climă, stare socială, puteri men-

tale, temperament și trăsături trupești. Dar toți 

cei care respiră aerul lui sunt pătați de această 

plagă. Căderea groaznică a lui Adam a infuzat 

otrava răului în venele naturii. Fiecare părinte își 

seamănă sămânța aceasta. Niciun urmaș nu este 

ferit de infecție. Cain a fost conceput în păcat, și 

ultimul prunc născut pe acest pământ va trebui 

să fie moștenitorul corupției. Leagănul tău se 

poate să fi fost pe perna moale a bogăției sau în 

condițiile sărăciei lucie. Se poate să ai un intelect 

atât de ascuțit încât să stârnești aplauzele celorlalți 

sau ai putea să te târăști anonim în această lume, 

sfârșind viața într-un mormânt necunoscut. În 

aceste lucruri exterioare, nu există doi oameni care 

să fie la fel. Totuși, toți sunt una în această trăsă-

tură a sufletului îmbolnăvit. Fiecare prunc este co-

pilul nelegiuirii. Păcatul este un rău care îi conta-

minează pe toți. El este o buruiană care invadează 

toată grădina. El îi pătează pe toți oamenii și toate 

trăsăturile fiecăruia. El intră pentru a împânzi su-

fletul. Rădăcina lui se înfige adânc în inimă. Ede-

nul l-a văzut plantat acolo. Fibrele și ramurile lui 

se răspândesc infectând fiecare facultate a minții 
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și a trupului. Îl poți vedea cum stăpânește de acolo 

peste tot omul interior. Prima se îmbolnăvește 

inima. Ea devine mai tare decât piatra de moară, 

fiind cuibul fiecărei păsări necurate și vizuina fie-

cărei vipere a poftei. În curând, capul se îmbolnă-

vește și el. Aici, erezia și ignoranța alungă judecata 

sănătoasă. Lumea primește închinare ca și cum ar 

fi Dumnezeu, iar Iadul este luat în râs de parcă ar 

fi o poveste de adormit copii. Pocăința este amâ-

nată pentru momentele confruntării cu moartea. 

Cuvântul glorios al lui Dumnezeu este batjocorit 

ca și cum ar fi cartea sălbatică în care oamenii bol-

navi la minte și fanatici găsesc hrană pentru amă-

girile lor. Privirea este oarbă așa încât nu poate să 

vadă că „Iubitul meu este alb și rumen, deose-

bindu-se din zece mii” (Cântarea Cântărilor 5:8). 

În notele Evangheliei, urechea nu aude nimic al-

tceva decât discordie. Limba nu poftește după 

hrană sănătoasă. Gura, gâtul, buzele și limba sunt 

spurcate și pline de puroi. Vai, câte cuvinte ies din 

ele răspândind boala și moartea. Astfel, această 

infecție aleargă sălbatic, împânzind întreg omul. 

Păcatul este unirea tuturor maladiilor spiri-

tuale într-o masă compactă. El nu este un rău soli-

tar. El vine în haite și în batalioane întregi. În tru-

purile noastre, un membru poate fi slab, în timp ce 
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altele pot fi puternice. Prin contrast, în acest spital, 

toate suferințele își atacă deodată prada. O boală se 

manifestă de parcă în ea ar fi cuprinse toate bolile. 

Odată infectat un organ, nu lasă niciun altul sănă-

tos. Păcatul nu cedează în fața unui medicament 

pământesc. Toate variantele au fost încercate, însă 

eșecul este sfârșitul fiecăruia. Eul a vandalizat ma-

gaziile eului. Rănile au fost spălate cu lacrimi și le-

gate cu pansamentul vieții morale stricte. Paharul 

penitențelor și al jurămintelor religioase rigide a 

fost adesea băut cu nesaț, dar remediul nu se gă-

sește în el. O simplă pană nu poate opri fluviul care 

gonește la vale. Un mic altoi nu va ucide ramura. 

Untdelemnul nu va stinge flacăra. 

Ar trebui oare ca bolnavii de păcat să alerge 

la forme, ceremonii și ritualuri religioase? Vai, 

tulburarea lor este prea adâncă pentru o vinde-

care superficială. Mâinile ridicate și genunchii ple-

cați, cu toată sacralitatea acestora, nu au în ele în-

sele nicio virtute capabilă să oprească izvorul rău-

lui! Dragostea după slujirea sfântă este un lucru 

bun, dar ea nu poate da sănătatea. Șchiopul care 

primește o pereche de cârje poate să umble și să 

se bucure pretinzând că a căpătat putere, dar rea-

litatea este că boala rămâne în trupul lui. Niciun 
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medicament omenesc nu-i poate da sănătate su-

fletului. 

Sfârșitul păcatului este moartea nesfârșită. 

Calea lui este sigură. Piatra care se rostogolește se 

va opri în prăpastia Iadului. Râul curge la vale până 

atinge fundul oceanului. Astfel, păcatul aleargă cu 

toată puterea lui către groapa Iadului. Observă, te 

rog, chinurile groaznice ale celor din iazul de foc. 

Întreabă-i ce anume i-a dus la chinul lor! Ți se va 

răspunde cu un țipăt sălbatic: păcatul! Păcatul ne-

vindecat, păcatul neconfruntat. Ah, păcătosule, 

boala ta interioară pare măruntă acum. Ce se va 

alege de ea mai târziu? Situația ei prezentă îți aduce 

puțină durere, dar ține minte că ea are brațe de fier. 

Îmbrățișarea ei pare blândă acum, dar va ajunge să 

te strângă într-o tortură continuă, pe veci. 

Peisajul pe care l-am pictat până aici pare în-

tunecat. Realitatea este însă mult mai întunecată. 

Dar de ce am prezentat toate acestea în culori în-

tunecate? Scopul este de a crea un fundal pentru 

lumina Scripturii. Răutatea maladiei este prezen-

tată pentru a arăta că există un singur Medic care 

poate vindeca. Privește acum către cămările ospă-

țului Evangheliei. Orizontul strălucește de raze. 

Soarele neprihănirii răsare, și există „tămăduire 
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sub aripile Lui” (Maleahi 4:2). Isus cel binecuvântat 

s-a ridicat în picioare în mijlocul mulțimii adunate 

la Betesda, având toată puterea vindecării în mâi-

nile Sale. La cuvântul atotputernicului Dumnezeu, 

bolnavul se ridică stând ferm pe picioarele lui. Isus 

vine, iar glasul Lui este acesta: „Eu sunt Domnul, 

care te vindecă” (Exod 15:26). Iată brațele Lui în-

tinse! Ele aduc un remediu perfect. El îndepărtează 

otrava păcatului, astfel că acesta nu mai poate 

ucide. El îngrijește rănile păcatului, așa încât ele nu 

mai produc durere. El taie rădăcina păcatului, așa 

că nu se mai poate răspândi. Vino și ia aminte la 

aceste vești din Cuvântul adevărului Lui! 

Durerea ta de căpătâi este că boala ta este 

sămânța morții veșnice. Adevărat! Ea te târăște cu 

o forță rapidă către mormântul care se cască pen-

tru a te înghiți! Dar Isus ia păcatul tău și îl țintu-

iește pe crucea Lui! Apoi, în moartea Lui, păcatele 

tale mor. Prin rănile Lui, ele dispar. El te spală în 

sângele inimii Lui. El te curăță în acest fluviu pre-

țios. De aceea, păcatele tale nu se mai găsesc – ni-

ciodată, niciodată! Condamnarea ta este, așadar, 

aruncată în uitarea veșnică. Oare nu este clar că 

boala, odată vindecată, nu mai are puterea de a-i 

dăuna trupului? Astfel, Isus este Vindecătorul pă-

cătosului. El aduce iertarea. Iertarea schimbă 
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boala în sănătate, pentru că ea schimbă moartea 

în viață. Tu, cel credincios, ești eliberat în felul 

acesta. Fie ca buzele tale să cânte pe veci faptul că 

El ți-a iertat toate nelegiuirile și ți-a vindecat toate 

bolile. 

Dar tu încă suspini pentru că, deși pedeapsa 

viitoare a dispărut, durerea prezentă încă te lo-

vește. Urma rănii poate să cauzeze durere, dar ea 

nu duce la moarte. Te simți un ticălos atins de vi-

novăție. Sentimentul vinovăției este un ghimpe 

neîncetat. Cu adevărat aceste lacrimi sunt amare. 

Dar în Isus există un balsam pentru toate aceste 

dureri. Nicio eliberare nu poate veni decât prin 

mâna Duhului. El o ia din sângele Mântuitorului și 

o aplică sufletului. El aduce virtutea alinătoare și 

cheamă conștiința acuzatoare la odihnă. El poate 

prezenta promisiunea blândă ca pe un pahar ali-

nător: „le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai 

aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” (Evrei 

8:12). El poate aplica în suflet argumentul calmant 

– ar trebui atunci ca memoria să insiste, suspi-

nând, pe lucrurile pe care Dumnezeu le aruncă 

înapoia Lui pe veci? El te poate învăța că un cap 

încununat cu coroana iertării n-ar trebui să se mai 

plece. Astfel, Isus Își împlinește Cuvântul, și El ne 

dă „o cunună împărătească în loc de cenușă, un 
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untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină 

de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:3). 

Păcatul este vindecat pentru că durerea lui este 

alinată. Oare n-ar trebui să îl mărturisești? El „îi 

tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le leagă 

rănile” (Psalmul 147:3). 

Totuși, tu poți adăuga că este nevoie de mai 

mult pentru a fi restaurat la o sănătate completă. 

Tu plângi că acele rădăcini ticăloase încă stau 

adânc înfipte în interiorul tău. Niciun copil de 

Dumnezeu nu este lipsit de conștientizarea răului 

care pândește în interior. Câtă vreme trupul este 

trup, el rămâne patul fierbinte al corupției. Dar Isus 

poate subjuga și poate supune plaga! Prin harul 

Său sfințitor, El poate crea o inimă nouă și poate 

înnoi un duh zdrobit. El poate implanta un princi-

piu al dragostei evlavioase, care contracarează por-

nirile firii. El poate să îi dea putere sufletului tău 

pentru a lupta lupta cea bună a credinței, pentru a 

alerga cu răbdare pe căile curăției și pentru a nu 

găsi bucurie decât în voia lui Dumnezeu. Sufletul 

meu, alipește-te de Cruce! În atmosfera ei, răul se 

ofilește și sfințenia crește tot mai hotărât! 

Astfel, Isus curăță tot păcatul. El nu mai 

poate condamna, nu mai poate tulbura și nici nu 
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mai poate stăpâni. Cei ale căror inimi au auzit și 

au crezut vestea, „Eu sunt Domnul, care te vin-

decă”, umblă într-o pace sănătoasă cu Dumnezeu, 

o pace sănătoasă în interiorul lor și pe căile sănă-

toase ale unei vieți sfinte. 

Poate că încă te temi ca nu cumva situația ta 

extremă să zdrobească toată această îndemânare. 

Așa s-ar petrece lucrurile dacă vindecătorul nu ar 

fi Iehova-Isus. Totuși, observă că Numele Lui eli-

mină orice astfel de îndoieli. El este Cel care ex-

clamă: „Eu sunt Domnul, care te vindecă”. Atotpu-

ternicia este trăsătura acestui braț! El voiește, și 

se face. El lucrează, și nimeni nu Îl poate împie-

dica. Dacă toate bolile tuturor celor care suferă pe 

pământ și în Iad ar forma o singură boală imensă 

care îți amenință sufletul, dacă Hristos Domnul 

vorbește, vindecarea ta este perfectă! 

Ești oare tulburat ca nu cumva șederea în-

delungă în apropierea păcatului să te împiedice să 

intri pe fiecare ușă a nădejdii? Gândește-te bine la 

acest Vindecător. La scăldătoarea Betesda, El ac-

centuează starea ticăloasă a aceluia care „știa că 

este bolnav de multă vreme” (Ioan 5:6). Strigătul 

extrem al durerii a fost pledoaria care L-a înmuiat 

pe Isus. Inima Lui este aceeași și astăzi. Ia-ți curaj! 
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Dacă boala ta s-ar fi rostogolit asupra ta din ziua 

căderii lui Adam ca un fluviu cotropitor, dragostea 

Lui blândă poate să transforme tot acest potop în 

sănătate! 

Geme oare conștiința sub povara provocări-

lor îngrozitoare ale păcatului? Se poate să fi fost 

departe de multe chemări ale harului. Tocmai as-

tfel de situații se întâlnesc cu glasul dulce al îndu-

rării. Citește-ți invitația sigură pe pagina vieții. 

„Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat 

și l-am lovit, M-am ascuns, în supărarea Mea, și 

cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. 

I-am văzut căile, și totuși îl voi tămădui; îl voi că-

lăuzi, și-l voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng îm-

preună cu el” (Isaia 57:17-18). 

 Numai mâna credinței poate să primească 

remediul. Totuși, credința ta tremură văzând că 

abia de trăiește. Îndreptă-ți privirile către femeia 

timidă din Evanghelie. Cu ochii în jos și cu pasul 

tremurând, ea se apropie, și atingerea îi redă in-

stantaneu viața. Fă același lucru, și ți se va spune: 

„credința ta te-a mântuit; du-te în pace” (Marcu 

5:34). 

Este cu putință ca toată această pledoarie ze-

loasă să eșueze? De aceea, ceea ce ai de făcut este 
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să te rogi ca Duhul atoatecuceritor să te facă dornic 

să te numeri printre pacienții vindecați ai acestui 

Medic suprem. Privește la crucea lui Isus! Ea a fost 

rânduită din vechime. Ea a fost ridicată pe dealul 

Calvarului. Ea este înălțată în Evanghelie. Ea este 

preamărită de la fiecare amvon credincios. De ce? 

Pentru ca boala și ticăloșia spirituală să ia sfârșit și 

sufletul să fie curățat! Vindecătorul ceresc moare 

pe cruce, pentru ca moartea Lui să fie moartea pă-

catului! El sângerează pe cruce pentru ca sângele 

Lui să aducă însănătoșirea. El suferă răni pe cruce, 

astfel încât cei răniți să poată fi vindecați. El Își lasă 

trupul pe cruce ca să fie expus celor mai dureroase 

suferințe, așa încât eliberarea să fie partea de moș-

tenire a poporului Său. El Își dă viața pe cruce, pen-

tru ca acești copii ai Lui să aibă viața.  

Iar acum El exclamă: veniți, fără bani, fără 

plată. Veniți, abandonați boala voastră și întoar-

ceți-vă sănătoși! Nu vrei să te alături familiei bi-

necuvântate care cântă cu o putere înnoită: „prin 

rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5)? Nu vrei 

să intri în țara în care niciun locuitor nu plânge: 

„Sunt bolnav! Poporul Ierusalimului capătă ierta-

rea fărădelegilor lui” (Isaia 33:24)? 
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9 
MANA 

 

„Este Mana” (Exod 16:15). 

 

Hrana le-a fost dată semințiilor alese, hrană 

nevăzută până atunci de ochiul omului și neatinsă 

de mâna lui. Ei „nu știau ce este” (Exod 16:15). 

Dragul meu cititor, când ți se prezintă aici Mana, 

sper că nu este un lucru nou pentru tine. Felul de 

a lucra al credinței este acela prin care strânge to-

tul în chivotul memoriei, iar Mana stă acolo ca o 

emblemă bogată a ospățului mântuirii. 

Mana are multe limbi, iar cea dintâi pro-

clamă că Dumnezeu este bun. Observă ocazia cu 

care au fost trimise aceste ploi de pâine. Foamea 

presa dureros asupra acelor călători și a stârnit 

cârtiri rele în inimile lor nestăpânite. Șoptirile 

apăsate ale buzelor lor au ajuns la curțile cerești. 

Oare nebunia răzvrătirii lor va fi întâmpinată cu 

un fulger abrupt? O, nu! Domnul este plin de milă 
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și se bucură în dragoste. El deschide cerul pentru 

a turna hrană peste ei. Iar hrana însăși este o mi-

nune. Minunea aceasta este o cunună de minună-

ții combinate. Fiecare dintre ele este o manifestare 

bogată a lui Isus, și ne predă lecții și astăzi, așa 

cum i-a hrănit pe cei din vechime. Astfel, Dumne-

zeu îmbracă această mană într-o diademă a haru-

lui, încununându-i pe nemulțumitori cu cele mai 

blânde îndurări ale Sale. Dar bunătatea care i-a 

hrănit este un har ca o lumânare prin comparație 

cu strălucirile extraordinare ale darului răscum-

părării. Cei care aveau să vadă harul la zenitul lui 

trebuie să îl urmărească în schema Evangheliei. 

Atunci când întreaga familie a omului a stat înain-

tea lui Dumnezeu, reprezentată în coapsa lui 

Adam, căzând în pierzare, ruină și corupție – o 

masă leproasă de ticăloșie și păcat - nerușinată, 

neînlăcrimată și fără duh de rugăciune – îndura-

rea a preluat cântarea și a promis că un Mântuitor 

Se va coborî din ceruri, chiar Dumnezeul întrupat! 

Dragul meu cititor, este un adevăr că inima ta tre-

buie să fie ca stânca dacă auzi aceste lucruri și nu 

cânți niciun fel de laude harului lui Iehova. 

Când această ploaie de mană atingea pămân-

tul, totul era în întuneric. Textul ne spune că, 

atunci „când cădea roua noaptea în tabără, cădea 
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și mana” (Numeri 11:9). În același fel, orbirea spi-

rituală era mantaua groasă a lumii când Isus a ve-

nit turnând binecuvântări de pe aripile Lui. Astfel, 

când picăturile blândeții Lui ating pentru prima 

dată inima păcătosului, El o găsește ca o masă 

neagră de întuneric gros. 

Când venea dimineața, roua se ridica și lăsa 

în urma ei Mana, care putea fi deosebită clar. As-

tfel, pentru o vreme, Isus a fost ascuns ochilor aces-

tei lumi, ca și rânduielile Evangheliei, care sunt tur-

nate din abundență în jurul caselor noastre, în stră-

lucirea lor bogată. Cu toate acestea, comoara reală 

este observată doar după ce răsare Soarele nepri-

hănirii. Abia atunci se ofilesc lucrurile lipsite de va-

loare și abia atunci Hristos rămâne singura hrană 

completă a sufletului. Roua era o haină potrivită 

pentru această hrană trimisă din ceruri, dar ea nu 

are nici gust și nici esență dătătoare de viață. Tot 

astfel, mijloacele harului sunt haina plăcută a co-

morii cerești, dar cel care vrea să aibă viața trebuie 

să treacă de ele și să ajungă la Domnul Însuși. 

Mana era mică, rotundă și albă, și fiecare 

trăsătură a ei îi vorbește din plin urechii credinței 

despre vrednicia lui Isus. 
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Mana era mică, ca o sămânță căzută pe pă-

mântul uscat. Mândria ar putea să o batjocorească 

de îndată. Poate acest bob simplu să vină din că-

mările cerului? Isus vine în lume, fără a fi încon-

jurat de statură regală, neprimit în casele celor 

mari. Într-o stare smerită, El vine în lume fiind cel 

mai smerit dintre oameni. Starea Sa cea mai înaltă 

pe pământ se află în valea adâncă a umilinței, dar 

blândețea este semnul măreției Lui și smerirea 

este semnul gloriei Lui. Dragul meu credincios, El 

te îmbracă în slava Lui strălucitoare. El se prăbu-

șește în nimicnicie pentru a te înălța mai presus 

de orice măreție. El trăiește și moare în rușine, 

batjocură și durere pentru ca tu să poți domni în 

toate onorurile înaltului cerurilor. Binecuvântă-

rile tale înfloresc din starea Lui disprețuită. 

Mana era rotundă. Mâna care o culegea nu 

putea să îi găsească capătul. Era ca o masă fără 

început și fără sfârșit. Iată-L pe uimitorul Isus! 

Cine poate să se urce până la izvorul nașterii Lui? 

Cine poate să călătorească până la granița vieții 

Lui? Cine poate găsi limita în cercurile nesfârșite 

ale ființei Sale? Privește prin veacurile veșniciei 

trecute! De-a lungul acestora, El trăiește neschim-

bat și neschimbător. Privește înainte către veacu-
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rile veșniciei viitoare! El trăiește și acolo, nes-

chimbat și neschimbător. Oare nu ți se pare acest 

gând a fi un ocean de desfătare, larg pe cât este 

lățimea și lungimea dragostei Mântuitorului tău? 

Câtă vreme a trăit El, chipul tău a fost acolo, în 

inima Lui. Tot astfel, câtă vreme va trăi, chipul tău 

va fi acolo, în inima Lui. 

Mana era albă. Ea acoperea praful pământu-

lui, într-un contrast izbitor față de lumea contami-

nată asupra căreia a coborât. Aspectul ei nepătat 

dovedește coborârea ei dintr-o casă pură. În-

dreaptă-ți acum privirile către Isus. Fiecare privire 

a Lui, fiecare cuvânt și fiecare pas sunt străluci-

toare precum este sfințenia cerului. El era Neprihă-

nirea lui Dumnezeu îmbrăcată în trup omenesc. El 

a călcat pe acest pământ la fel de desăvârșit cum 

este Dumnezeu. El a strălucit neîncetat și nepătat, 

ca raza soarelui la amiază. Nici nu ar fi putut să fie 

altfel. Dumnezeirea exclude orice altceva. Imposi-

bilitatea păcatului face parte din esența lui Iehova. 

Aceasta este o necesitate. Răscumpărarea avea ne-

voie de ea. Cel care vrea să mântuiască un singur 

suflet de la păcat trebuie să aducă jertfa unui suflet 

nepătat de păcat. Vrei să fii nevinovat înaintea lui 

Dumnezeu? Îmbracă-te în Hristos Isus. 
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Mana era dulce. Limba o gusta și se desfăta 

de savoarea ei minunată. Ea hrănea trupul, iar 

hrana aducea plăcere buzelor. Iată un simbol al 

Mântuitorului. El este numai dulceață pentru su-

fletul care se hrănește din El. Oare nu este luxul 

Raiului să ne hrănim din garanțiile divine care ne 

spun că toate păcatele ne sunt iertate complet și 

pe veci – că toată vinovăția este anulată pe deplin 

și în veac – că toate datoriile au fost achitate veș-

nic – că toate promisiunile slavei ne sunt garan-

tate credincios și pe veci? Oare nu este dulce să 

privim cu ochii deschiși la zâmbetul Tatălui împă-

cat; să primim în doze nemăsurate mângâiere, în-

vățătură, putere și călăuzire de la Duhul ce locu-

iește în noi; să știm că îngerii ne înconjoară slu-

jindu-ne; că sfinții ne iubesc, că până și oamenii 

răi ne slujesc; și că toate lucrurile de acum și din 

viitor ne aparțin ca o moștenire sigură? Isus este 

această Mană dulce! Oare nu este dulce să ne hră-

nim zilnic la un astfel de ospăț, să ne odihnim 

toată noaptea pe o astfel de pernă, să mergem prin 

viață călătorind pe astfel de pășuni verzi? Aceasta 

este Mana credinciosului. Pentru tine, care trăiești 

în lume, pot fi oare toate acestea o hrană dulce? 

În pustia călătoriei Israelului, fiecare zi ve-

nea cu chemarea mulțimilor de a ieși și a culege 
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mana. Hrana cădea constant în strat gros, iar 

mâna era chemată constant să o culeagă. O, su-

flete, fie ca lucrarea ta zilnică să fie culesul manei. 

Timpul este prelungit pentru ca tu să te poți hrăni 

și să crești. Și în ce stă creșterea, dacă nu să culegi 

mai mult adevăr? Truda celor din lume este o po-

vară îndelungă pentru a aduna niște simple teci! 

Ai putea sta deoparte când Hristos poate fi câști-

gat? Crede-mă, cea mai bogată zi a ta este aceea 

când strângi cele mai multe adevăruri despre Isus. 

Fără El, tot ceea ce câștigi sunt vase sparte. 

Evreii trebuiau să culeagă mana devreme. 

Primele raze ale soarelui le descopereau câmpurile 

pline, gata de sarcina lor fericită. Poți vedea aici fe-

lul în care sârguința de dimineață aduce succes. 

Când răsăritul soarelui te găsește cu inima deschisă 

înaintea scaunului îndurării, cu buzele deschise în 

adorarea lui Dumnezeu și cu Biblia deschisă cău-

tându-L pe Domnul, acesta este semnul înțelepciu-

nii autentice, al păcii sigure și al celui mai mare fo-

los. Săgeata nu pleacă în altă direcție decât în cea 

către care arcul a îndreptat-o. Rareori ajunge vasul 

să piardă aroma conținutului lui. Binecuvântările 

dimineții sunt un câștig pentru toată ziua. Dacă Îl 

cauți pe Isus și Îi ceri să ridice mahrama dimineții 
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tale, El îți va sfinți munca zilei și îți va da odihna 

nopții. 

Poate că asupra acestor rânduri se vor abate 

ochii unor tineri. Dragilor, nu vă abateți de la un 

sfat înțelept. Dați-I Domnului primele roade ale fi-

ințelor voastre. El este vrednic, căci El este toată 

vrednicia. El te cheamă cu un har special: „Cei ce 

mă caută cu totdinadinsul mă găsesc” (Proverbe 

8:17). Găsindu-L, vei găsi o moștenire ce îți va 

aduce o binecuvântare neîncetată. Despărțit de El, 

vei fi pierdut negreșit. În El, vei fi mântuit. Fără 

El, totul este o pustietate a pierzării. Cu El, totul 

este un Paradis al bucuriei. Dacă îngerii cântă cu 

glasuri dulci, mă gândesc că tinerii creștini ar tre-

bui să îi întreacă. Vino devreme la El! Vino acum! 

Nimeni n-a venit la El prea curând. Ba chiar mulți, 

vai, prea mulți L-au căutat prea târziu! 

Pentru fiecare pereche de mâini a existat su-

ficientă mană. „Cine strânsese mai mult, n-avea 

nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin, nu 

ducea lipsă de loc. Fiecare strângea tocmai cât îi 

trebuia pentru hrană” (Exod 16:18). Păcatele bie-

ților oameni sunt infinite, și fiecare păcat atrage o 

vinovăție infinită! Nelegiuirea fiecărui suflet este 

nelimitată, astfel că este nevoie de o haină infinită 
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care să o acopere. Nelimitate sunt nevoile care 

strigă după ajutor nelimitat. Dar cel ce trăiește spă-

lându-se în sângele Mântuitorului și care se îm-

bracă în neprihănirea Lui, căutând și cerând sârgu-

incios harul Domnului, nu va spune niciodată că 

sângele, neprihănirea și harul i-ar depăși nevoile 

de zi cu zi. El capătă suficient, dar nu are în plus. 

De asemenea, cel ce aleargă ultimul și doar se 

atinge, cu mâna tremurând, de marginea robei lui 

Isus, dacă o atinge cu credința de sus, primește ier-

tarea deplină și viața veșnică. O fărâmă din meri-

tele lui Isus este veșnic mântuitoare pentru suflet! 

Hrana ce se cobora din cer era destinată doar 

acelei zile. A strânge mai multă mană însemna ne-

încredere în mâna care o aducea zilnic. Dacă era 

păstrată până a doua zi, mana se strica și trebuia 

îngropată departe de tabără. Tot astfel, harul care 

ni se dă în prezent este pentru utilizarea prezentă! 

Nevoia de mâine își va căpăta ploaia la vremea ei. 

La gunoi cu frica! Mana venea din cer la fel de sigur 

ca lumina. Isus nu ratează niciodată să toarne pli-

nătatea Lui asupra noastră. De aceea, folosește ha-

rul care ți-a fost dat. Cele mai rele situații sunt cele 

când harul este folosit nepotrivit. Talantul îngropat 

strigă cu vocea lui aducătoare de condamnare. 
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Hristos nefolosit înseamnă Hristos folosit greșit. 

Nu te poți bucura de o avere decât atunci când o 

folosești bine. Cel mai bogat este cel care îi îmbogă-

țește pe alții. Mana era singurul remediu și singura 

hrană pentru toți oamenii, indiferent de statut și 

vârstă. După cum există o singură plagă îngrozi-

toare, există o singură vindecare prețioasă. Cel mai 

înalt palat și cel mai smerit bordei; cea mai împo-

dobită cameră și cel mai sărac șopron; patul celui 

bătrân și leagănul pruncului – toate sunt pătate de 

aceeași lepră. Singurul remediu care rezolvă 

această maladie se găsește în viața și moartea lui 

Hristos. Mana nu a venit din cer prin efortul omu-

lui, dar nici nu a încurajat nepăsarea și lenevia. 

Truda activă trebuia să o adune și să o gătească. În 

zadar este Hristos, cu toată mântuirea, la ușă; în 

zadar este librăria plină de Biblii; în zadar este 

hrana de la amvon, dacă sufletul nu se încinge pen-

tru a și le însuși. Credința trudește toată ziua pen-

tru a extrage și a consuma dulceața Evangheliei. Cu 

grijă și îndemânare, ea cerne fiecare cuvânt. Cu o 

nerăbdare în gust, ea îi consumă dulceața. 

De asemenea, Mana predică folosind glasul 

înțelepciunii. Ea vine din cer, așa că propovădu-

iește poruncile lui Dumnezeu. Ea vine pentru a fi 

o binecuvântare, astfel că îndreaptă privirile către 
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calea ascultării. Când va învăța oare orbirea omu-

lui că nu există folos și nici pace decât pe căile și 

în voia lui Dumnezeu? 

Mana a susținut trupul pentru o scurtă 

vreme, dar nu a putut respinge săgețile morții. În 

pustie, evreii au mâncat-o, dar au murit. Prin con-

trast, Hristos îi dă viața veșnică fiecărui suflet care 

se hrănește din El. Bea mult din această veste: „Eu 

sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mă-

nâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și 

pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe 

care îl voi da pentru viața lumii” (Ioan 6:51). 

Doamne, crește-mi credința! Ajută-mă să 

văd în trupul Tău frânt tot ce am nevoie pentru 

puterea, vigoarea și bucuria inimii mele! Cu cât 

vom tânji mai mult după El, cu atât vom primi mai 

mult. Cu cât vom primi mai mult, cu atât vom tânji 

după mai mult. 

Mana a durat pe tot parcursul marșului prin 

pustie. Astfel, Isus este partea durabilă pe viață a 

oricărui credincios. Când nu vom mai avea nevoie 

de firimiturile timpului, atunci va începe ospățul 

deplin al veșniciei. Gustul prezent al harului este 

dulce – dar cum va fi el în ospățul ceresc? Suflete, 

mergi înainte, și vei gusta în curând din acesta! 
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10 
STÂNCA LOVITĂ 

 

„‚Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebu-

lui; vei lovi stânca, și va țâșni apă din ea, și po-

porul va bea’. Moise a făcut așa, în fața bătrâni-

lor lui Israel [și apa a țâșnit înaintea lor]” (Exod 

17:6-7). 

 

Când apa amară de la Mara a batjocorit bu-

zele însetate ale evreilor, aceea a fost o încercare 

amară în sine. Dar eliberarea dulce era aproape. 

Setea tot mai profundă a schimbat în curând agi-

tația în bucurie. După o mică pauză, aceeași încer-

care reapare într-o formă și mai întunecată. Mul-

țimea avansase în adâncimile pustietății, iar acolo 

toate râurile au secat. Oamenii au însetat și au că-

utat apă, dar au căutat-o în zadar. Întregul peisaj 

este unul al secetei totale. Astfel, necazurile mor și 

înviază în mod repetat. 

Aceasta este o circumstanță obișnuită pe 

drumul credinței. Suferințele vin și trec, dar noi le 
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percepem ca și cum aceleași umbre devin din ce în 

ce mai groase. Iosif scapă din groapă, dar apoi 

ajunge în temniță. După ce a scăpat din peștera 

Adulam, David este nevoit să caute un refugiu în 

pustietatea En-Ghedi. Mulțimile de pofte care, prin 

har, păreau zdrobite în zilele de apoi, își recapătă 

forța și lovesc din nou în asaltul lor nemilos. Buru-

ienile răului, care păreau smulse demult, își ridică 

iarăși capul lor toxic. Satana îl umilește pe Avraam 

în Egipt și aruncă o săgeată din aceeași teacă la 

Gherar. Spița ce părea căzută din roată se ridică din 

nou. Valul ce părea dus pe veci se ridică iar.  

Dacă ești credincios, să nu-ți imaginezi că 

vei avea parte de odihnă netulburată până ce tru-

pul tău va fi pus în pământ. Aici, în această lume, 

există un ciclu neîncetat de întristări și ispitiri. To-

tuși, nu disprețui nuiaua. Ea are un glas care îți 

aduce învățătură. Ea este ținută de mâna unui 

Tată iubitor. Iată porunca: „Ascultați pedeapsa 

[nuiaua, lit. KJV] și pe Cel ce o trimite!” (Mica 

6:9). Această școală a încercării descoperă cel mai 

bine ticăloșia ascunsă a inimii și aduce aproape 

bogățiile vaste ale harului Mântuitorului. Așa este 

și situația dinaintea ochilor noștri. Cârtirile aspre 

ale rasei alese trădează nestatornicia păcătoasă a 

bietei naturi omenești. Totuși, în fața răzvrătirii 
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se ridică un stâlp plăcut, pe care toate epocile ci-

tesc gloriile de aur ale Domnului. 

Poporul este nemulțumit și Îl ispitește pe 

Dumnezeul lui. Moise caută un loc de adăpost îna-

intea unui scaun de îndurare. Cât de prețios este 

acest loc! Un răspuns plăcut alungă în curând 

toate temerile și acoperă întreaga nevoie. Domnul 

i-a spus lui Moise: „‚Treci înaintea poporului și ia 

cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel; ia-ți în 

mână și toiagul cu care ai lovit râul, și pornește! 

Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; 

vei lovi stânca, și va țâșni apă din ea, și poporul va 

bea’. Moise a făcut așa, în fața bătrânilor lui Israel, 

[și apa a țâșnit înaintea lor]” (Exod 17:5-6). 

Dragul meu cititor, apropie-te cu reverență! 

Terenul este sfânt. Acea stâncă este Hristos! Acel 

izvor este coapsa Lui rănită! Acel șuvoi este harul 

Său bogat! Cerne mai întâi gândurile pe care ni le 

prezintă ideea unei stânci. Ea este o masă a puterii 

și a rezistenței. Valurile lovesc în zadar în ea. Fur-

tuna care răcnește nu o clintește din odihna ei 

fermă. Toate epocile care trec peste pământ o regă-

sesc neschimbată. Aceste trăsături Îl ilustrează pe 

Hristos. Observă hotărârile Lui! Dragostea veșnică 

a rânduit planul mântuirii. Mâna harului suveran a 
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creionat istoria înțeleaptă a Împărăției Sale uimi-

toare. Această hartă este gândită din veșnicie. Pen-

tru rațiunea oarbă, șansa pare să fie ceea ce stăpâ-

nește și voința sălbatică a omului ceea ce ridică 

steagul. Totuși, toate lucrurile slujesc sfaturilor 

planului Său. Vrabia care cade și tronul care se ri-

dică, frunza care se ofilește și imperiul care intră în 

declin, toate acestea ascultă de o hotărâre deja lu-

ată. Acest plan nu poate fi clintit. El este o Stâncă. 

Observă dragostea Lui uimitoare. Ea tân-

jește după o mulțime vastă de suflete ruinate. Ea 

le cheamă la cunoștința Lui. Ea le promite zelul 

Său îndreptat spre mântuirea lor. Dar cum este 

tratată această dragoste? Vai, ce indiferență rece, 

ce nerecunoștință, ce batjocură mândră, ce răz-

vrătire îndrăzneață, ce provocări neîncetate își 

dau mâna pentru a izgoni blândețea Lui iubitoare 

și pentru a o trata cu dezgust! Și totuși, El iubește 

până în finalul veacurilor veșnice. De ce? Pentru 

că El este Stânca. 

Când El a cercetat pământul venind pe ari-

pile îndurării, toate puterile răului I s-au opus cu 

forța lor mortală. Puterea Satanei este tăria unită 

a duhurilor decăzute. Cu ce ușurință zdrobește cel 

rău mulțimile, aruncându-le de pe pământ în Iad! 
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Cu ce putere irezistibilă forjează el cătușele pentru 

a-i lega pe oameni în iazul de foc! El pune la lucru 

toate eforturile lor pentru a-L zdrobi pe Isus, dar 

fiecare plan este sortit eșecului. Loviturile dure au 

fost, în fapt, lovituri de moarte date propriilor 

persoane. Isus rămâne în picioare, ca o Stâncă. 

Dragă cititor, această Stâncă este aproape, sin-

gurul tău sprijin, singurul tău refugiu. Fii înțelept și 

aruncă toate păcatele tale asupra Lui. Da, greutatea 

acestora ar zdrobi lumi întregi, dar El poate să su-

porte totul. El poate alunga tot păcatul tău. 

Fii înțelept și aruncă-ți toate îngrijorările 

asupra Lui. Fără îndoială, grijile vin în valuri ra-

pide și amenință să ne copleșească, dar lasă-le să 

te poarte la scaunul de îndurare, unde Isus aș-

teaptă să le ia. În credință și rugăciune, aruncă-le 

asupra Lui! Ele nu Îl pot copleși. El este o Stâncă. 

Moise trebuie să lovească Stânca. Oare lo-

viturile nu cad greu asupra lui Hristos? El vine 

pentru a suporta toate pedepsele păcatului. Le-

gea sfântă a vorbit de pe tronul ei sfânt. În toată 

măreția lui Dumnezeu, ea a denunțat blestemul 

indescriptibil și nemăsurat asupra fiecărei încăl-

cări a codului Său infinit de glorios. Nelegiuirea 

este întâmpinată cu blestemul inevitabil. Legile 
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cerului ar fi o bătaie de joc și avertismentele lui 

Dumnezeu ar fi o poveste fără sens dacă această 

răzbunare nu ar cădea asupra celui vinovat în 

toată furia ei. Cine poate trece prin porțile ceru-

lui călcând în picioare legile lui? De aceea, fiind 

sever în neprihănire și neprihănit în severitate, 

Cuvântul trebuie să domnească neîncălcat. 

Isus cel lovit este dovada acestui adevăr. 

Dumnezeul-Garant întâlnește Legea încălcată ce i-

a fost imputată. Poate ea să Îl scutească? Dacă L-

ar scuti, ar face mântuirea invalidă. Ea nu Îl scu-

tește, ci porunca este: „Lovește Stânca!” Antetipul 

este Isus cel lovit. El își dă spatele răzbunării neo-

bosite, până când, prin rănile Lui, poporul Său 

este eliberat complet. El este lovit pentru ei. Ei 

sunt loviți în El. El moare pentru ei. Ei mor în El. 

Stânca primește loviturile rapide. Astfel, ea este 

un adăpost, iar cei adăpostiți sunt scăpați. 

Aceste suferințe ale Mielului însângerat sunt 

strălucirea și gloria Bibliei noastre. Ce ar mai ră-

mâne de mesajul Evangheliei dacă am renunța la 

cruce, dacă am da deoparte agonia Lui, dacă nu s-

ar mai auzi strigătul din clipa morții? Promisiu-

nile ei ar înșela. Nădejdea ei ar fi o disperare stu-

pidă. Pacea ei ar fi tortura. Viața ei ar fi moartea 
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fără sfârșit. Libertatea ei ar suna ca glasul cătușe-

lor care se strâng tot mai mult. Cei care și-ar pune 

credința în ea s-ar sprijini pe o trestie frântă. Cei 

care ar pleda promisiunile Evangheliei ar ajunge 

să insiste pe motivații trădătoare. Ispășirea ei n-

ar face nicio ispășire. Ea n-ar îndepărta nicio vi-

novăție. Satisfacerea dreptății lui Dumnezeu pe 

care Evanghelia o pretinde n-ar avea nicio va-

loare. Răscumpărarea care o pretinde n-ar plăti 

niciun preț. Mântuirea unei astfel de Evanghelii n-

ar salva niciun suflet. Dar, binecuvântat fie Dum-

nezeul cel bun, Dumnezeul oricărui har, pentru că 

în adevăr, crucea își înalță capul în cerul cerurilor 

de-a lungul întregii Scripturi. Un Dumnezeu-Om 

lovit sângerează pe ea. În inima Lui se ascunde sa-

bia dreptății împlinite până la capăt. Tovarășul lui 

Iehova stinge mânia Domnului. 

Dragul meu cititor, observă bine Stânca lo-

vită. Privește la aceste răni. Ele sunt făcute pentru 

a-i proteja pe nelegiuiți de mânia care îi vânează. 

Fugi la ele. Intră în ele. Ascunde-te în aceste răni 

adânci pe tine, sufletul tău, păcatele tale. Adăpos-

tit acolo, ești în siguranță, protejat de toți vrăjma-

șii și de toate veacurile viitoare. Niciun blestem nu 

te poate atinge. Nicio mânie nu poate să te gă-

sească. Satana nu poate ajunge la tine. Vinovăția 
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nu te poate ruina. Coapsa străpunsă este un refu-

giu dat de Dumnezeu, un refugiu puternic al lui 

Dumnezeu. 

Mulțimea are nevoie de apă, dar poate piatra 

de cremene să se topească în râuri? Da! Toate lu-

crurile își pot schimba natura la porunca Făcăto-

rului lor. Pentru a sluji poporului lui Dumnezeu, 

marea se solidifică și stânca se dizolvă. Credincio-

sule, aceasta este o minunăție pe care numai 

inima ta o poate cunoaște. Cândva, inima ta era ca 

o piatră de moară. Totuși, când a fost lovită de nu-

iaua Duhului, ea a curs într-un râu al credinței, 

recunoștinței, laudei și dragostei. Când Isus este 

înălțat, batjocura poate să întrebe: pot oare aceste 

binecuvântări să curgă din acea coapsă străpunsă? 

Da, prin acele răni, cerul cerurilor se deschide, 

toate piedicile sunt îndepărtate și o albie largă se 

deschide pentru ca pe ea să curgă har după har. 

Rănile lui Isus sunt calea Duhului. Ele își trimit 

sângele pentru a obține iertarea. Ele dau naștere 

și apei, pentru a fi simbolul strălucitor al puterii 

harului. 

Această binecuvântare a fost dulce pentru 

călătorii din pustie. Ea le-a potolit setea, le-a cu-

rățat toate rănile și i-a împrospătat atunci când 
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arșița îi apăsa. Dar cu mult mai dulci sunt binecu-

vântările spirituale ce vin din adevărata Stâncă și 

se revarsă asupra adevăraților fii ai lui Dumnezeu. 

Sufletele binecuvântate cu har sunt asemenea te-

renului uscat. Ele însetează zilnic după priveliști 

mai clare ale lui Dumnezeu, după cunoașterea mai 

adâncă a dragostei răscumpărătoare, după lumina 

mai strălucitoare a nădejdilor Evangheliei. Și ele 

nu însetează în zadar. Duhul le dă cupe adânci ale 

adevărului glorios. Ei îl beau cu plăcere și inimile 

lor se bucură. Cel mai fericit este cel care trăiește 

cel mai aproape de acest râu. 

Sufletele care au parte de har au nevoie con-

stantă de a fi curățate. Acestea își deplâng corup-

țiile care încă trăiesc în interiorul lor. Cu aripi dez-

gustătoare, gândurile și simțămintele lor roiesc 

uneori asupra mlaștinii răului. Totuși, tânjirea lor 

este după curățire interioară. Pentru aceasta, aju-

torul Duhului este aproape. El stropește apă cu-

rată asupra voinței lor și a căilor lor, ocrotindu-i 

de murdăria dezgustătoare. Cel care își extrage 

apa din această fântână este cel mai sfânt.  

Sufletele ce au parte de har sunt adesea stră-

punse de săgeți arzătoare. Flăcările patimii irită și 

ard. Nimic nu le poate împrospăta și nimic nu le 
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poate răcori, nimic din eu, nimic de pe pământ. 

Ele tânjesc asemenea lui David: „Cine-mi va aduce 

apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” 

(1 Cronici 11:17). Duhul aude și, în curând, promi-

siunile care aduc pace sunt aplicate. Cea mai mare 

pace o are acela care se odihnește sub aripile ce îl 

ocrotesc și se îmbăiază din râul care îl împrospă-

tează.  

Proviziile au fost mereu aproape pe calea lor 

lungă. Când Israelul mergea sau se așeza, apa avea 

să izbucnească lângă ei. Tot astfel, nici locul, nici 

timpul și nici starea nu poate să se împotrivească 

acțiunilor puternice ale Duhului. Toate buzele 

care se roagă vor admite mereu acest adevăr: 

„dacă voi, care sunteți răi, știți să le dați daruri 

bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru 

cel din ceruri le va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” 

(Luca 11:13). 

Darul este fără plată. Deopotrivă cel bogat si 

cel sărac cereau, și ambii primeau. Tot așa, chema-

rea harului este la fel de lată pe cât este pământul 

și la fel de lungă pe cât este timpul. „Cine vrea, să 

ia apa vieții fără plată” (Apocalipsa 22:17). Se teme 

oare cineva ca nu cumva râul curat să fugă de atin-

gerea buzelor necurate? Nu încape îndoială. Până 
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și cel mai împietrit cârtitor din tabără putea să bea. 

Duhul nu își bate joc de inima bietului păcătos. 

Dragul meu cititor, vrei să fii binecuvântat? 

Bea adesea, bea tot mai mult din acest râu aducă-

tor de inspirație. Primirea harului se potrivește cu 

răspândirea harului. Cei ce locuiesc mai aproape 

de cer sunt tot mai atrași de cer. La Cades, buzele 

Mariei s-au închis în moarte. Atunci, curgerea bi-

necuvântării părea să se întrerupă. Ce vom face? 

Învățătorul ceresc spune în înțelepciunea Lui: „Să 

vorbiți stâncii acesteia în fața lor, și ea va da apă” 

(Numeri 20:8). Iată un adevăr veșnic: „Cereți, și 

vi se va da” (Matei 7:7). 

În grabă, Moise ridică din nou toiagul. Unde 

era credința lui? S-a încețoșat ochiul lui în fața lu-

minii depline a acestui simbol clar al Evangheliei? 

Stânca fusese lovită odată pentru totdeauna. Nicio 

altă lovitură nu mai era necesară și nu era per-

misă. Hristos suferă o singură dată. Singurul Său 

sacrificiu măreț constituie moartea sigură și com-

pletă a păcatului. Rana provocată odată obține 

răscumpărarea pe veci a tuturor celor vinovați. 

Crede, bucură-te și laudă-te cu această singură 

cruce. Ea este suficientă. Ea este un preț atotsufi-
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cient. Gândul unei repetări a jertfei înseamnă ig-

noranță, necredință și blasfemie. O, binecuvântat 

Isus! Jertfa Ta unică înseamnă toată mântuirea. 

Mă voi ruga Ție cu fiecare suflare, dar vai de mine 

dacă te-aș îndemna să mori din nou. 

Tu, cel care trăiește în lume, tu nu te odih-

nești pe această stâncă, ci te-ai așezat pe nisip. Nă-

dejdea ta va fi zdrobită repede. Aleargă din acest 

loc înainte de a te scufunda în pierzare. Tu nu bei 

din aceste ape sănătoase, ci dintr-o baltă otrăvită. 

Gustul pe care îl ai pe limbă este amar, așa că vei 

înseta din nou, și vei înseta în zadar. Ia aminte ca 

nu cumva, foarte curând, într-o sete deznădăjdu-

ită, să ceri cu implorări o singură picătură pentru 

a-ți răci limba chinuită în flăcări. 
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11 
MIJLOCIREA                          

CONVINGĂTOARE 
 

„Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; 

și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec” 

(Exod 17:11). 

 

Alarmele aveau în curând să tulbure mulți-

mea care înainta prin pustie. Amalec îi atacă pe 

dinapoi. Seminția lui Esau are dorințe rele împo-

triva casei lui Iacov. Odată vândut dreptul de întâi 

născut și odată pierdută binecuvântarea, aceste 

lucruri au semănat adânc semințele răutății. 

Acum, situația hrănește ura și o transformă într-

un atac înflăcărat. Dragul meu credincios, rasa lui 

Cain, a lui Ismael și a lui Esau încă trăiește. Fii în 

gardă! Ura lor este sigură. Pașii lor dornici de răz-

bunare se apropie. Când te aștepți cel mai puțin, 

ei vor complota cele mai mari rele asupra ta. Cum 

să înfrunți acești dușmani? Cel care Îl urmează pe 
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Hristos nu trebuie nici să fugă, nici să se supună, 

și nici să se teamă. El trebuie să rămână ferm în 

credință, și trebuie să îngenuncheze în rugăciune. 

Așa ne învață Moise. El îi poruncește lui Iosua: 

„Alege niște bărbați, și ieși de luptă împotriva lui 

Amalec” (Exod 17:9). Cununa cerului este așezată 

doar pe capul războinicului. 

Dar numai armele cărnii nu au putere. Noi 

vom învinge în luptă, dar nu fără a lupta. Astfel, 

când Iosua luptă pe câmpie, Moise luptă pe înăl-

țime. El străpunge cerul, sprijinindu-se în toiagul 

său. Rugăciunea aduce tot cerul în ajutorul popo-

rului lui Dumnezeu. Astfel, mâinile Israelului sunt 

tari sau slabe ca acelea ale lui Moise, care fie se 

înalță, fie se prăbușesc. Importante lecții ale Evan-

gheliei ni se descoperă aici. Putem să mergem în 

sus și în jos pe acest teren, și nu vom găsi o limită 

în a culege roadele prețioase de pe el. Dar un pom 

special ne cheamă să îi scuturăm ramurile îngre-

unate de roade. Moise mijlocește pe acest deal și Îl 

ilustrează pe Isus mijlocind în înălțimile cerului. 

Vino, așadar, suflete, zburând în sus cu aripi 

înviorate. A fi cu Isus în valea suferinței este un 

lucru bun, înțelept și fericit. Credința vizitează 
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adesea leagănul, grădina și crucea. Ea caută ispă-

șirea tuturor păcatelor în rănile, loviturile, agonia 

și moartea Mântuitorului însângerat. Dar aceste 

adevăruri uimitoare nu sunt decât anticamera 

unor glorii mult mai minunate. De aceea, este un 

lucru încântător să Îl urmăm pe Isus în această 

înălțare strălucitoare a Lui, să privim asupra tro-

nului Său de har și să observăm acțiunile Lui pre-

zente, săvârșite la dreapta Tatălui.  

Ce? Este El încă implicat în lucrare? Ce veste 

minunată! Ascultați voi toți cei care Îl numiți 

Domn – El vă iubește în veci și lucrează mereu în 

sprijinul vostru. Privirea Lui nu este niciodată în-

depărtată de la voi. Mâinile Lui nu pot să obo-

sească. Cerurile Lui sunt camera de lucru spre bi-

nele sufletelor voastre. Poate că te întrebi: Care 

este lucrarea Lui? Ascultă, căci Duhul Sfânt ex-

clamă: „El trăiește pururea ca să mijlocească pen-

tru ei” (Evrei 7:25). Fiecare ceas și fiecare zi sunt 

petrecute de El cu o energie inepuizabilă într-o 

dragoste mijlocitoare.  

Dar te mai poți întreba: în ce constă această 

mijlocire? Un mijlocitor este persoana care stă în-

tre două părți, pledând înaintea uneia ca să pri-

vească favorabil către cealaltă. Cele două părți de 
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aici sunt Dumnezeu Tatăl și respectiv bieții viermi 

ai pământului. „Dacă cineva a păcătuit, avem la 

Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihă-

nit” (1 Ioan 2:1). Așadar, Mijlocitorul pledează îna-

intea Tatălui. Dar nu este Tatăl un ocean îmbelșu-

gat al harului fără plată? Nu este fericirea Lui mă-

reață ca să îi încununeze pe copiii Lui cu toate bi-

necuvântările cerului? De ce atunci este nevoie ca 

rugăciunile, asemenea unei tămâi ce se ridică con-

stant, să fie făcute pentru a le da ceea ce El nu are 

dorința de a reține? Planul Evangheliei este alcă-

tuit în totalitate pentru a demonstra dragostea în 

razele ei cele mai strălucitoare. Mijlocirea există 

tocmai cu acest scop. 

Dragul meu credincios, ce anume aprinde 

flăcările mângâierii în inima ta? Ce îți împodo-

bește obrazul cu zâmbete, când încercările și ispi-

tele apasă asupra ta? Oare nu priveliștea lui Isus 

pledând la dreapta lui Dumnezeu? Gândul acesta 

este dragoste răpitoare, pace și biruință. Dacă Îl 

elimini pe acest Apărător, toată nădejdea ta se po-

goară în întuneric. Hristos se roagă, pentru că El 

iubește atât de mult. El se roagă, pentru că Tatăl 

iubește la fel de mult. Mijlocirea este rodul frumos 

al inimii Lor iubitoare. 
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Mai apoi, iată pentru cine se face această mij-

locire. Imaginează-ți un tată pledând pentru fiul 

său preaiubit, o mamă pentru copilul ei întâi năs-

cut, un frate pentru un frate, un prieten pentru un 

prieten, mirele îndrăgostit pentru mireasa lui prea-

iubită. Ce lacrimi! Ce strigăte! Ce zel! Ce cuvinte 

mișcătoare! Ce argumente care înmoaie inima! Ce 

apeluri hotărâte! Ce dorințe fierbinți! Ce hotărâre 

curajoasă de a căpăta răspuns! Dar toate aceste le-

gături, cu toată căldura lor, se unesc în Isus.  

În El există dragostea profundă a tatălui, 

blândețea mamei, zelul fratelui, compasiunea de-

votată a prietenului și dragostea arzătoare a mire-

lui. El se roagă: aceștia sunt copiii Mei – truda su-

fletului Meu – roadele rănilor Mele – sora Mea – 

nevasta Mea – preaiubita Mea, cu care inima Mea 

este întrețesută pe veci – mireasa darului Tatălui 

Meu și aleasa inimii Mele – partea Mea de moște-

nire – comoara Mea – cununa Mea – turma pășu-

nii Mele – bogăția Mea – încântarea Mea – mem-

brele trupului Meu tainic – lumina ochilor Mei. O 

astfel de rugăciune este ca o coardă intens atinsă. 

Dragul meu cititor, ești tu una cu Hristos? Atunci 

cunoaște că, atâta vreme cât durează ziua și cât va 

exista timpul, El luptă în felul acesta pentru tine. 
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Observă de asemenea felul în care Isus îm-

plinește această slujire. Vino și vezi de aproape lu-

crarea Lui în curtea cerească. Isus Se înfățișează. 

Acesta este actul de început. Duhul ne învață că 

„Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut 

de mână omenească, după chipul adevăratului lo-

caș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se 

înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumne-

zeu” (Evrei 9:24). El vine în Persoana Sa. Privirea 

Tatălui se odihnește asupra Lui. O, cu ce dragoste, 

cu ce încântare, cu ce fericire! El este Fiul Său, sin-

gurul Său Fiu, Fiul Său cel preaiubit, alesul Lui, 

frumusețea Lui, chipul Său, gloria Sa, comoara 

Lui. Prin comparație cu El, cerurile sunt un vid și 

toată frumusețea lumilor este nimic. El este Isus – 

Slujitorul, care a împlinit toată voia Tatălui, care 

a adus toată cinstea atributelor Sale, care i-a răs-

cumpărat pe toți copiii Lui, care a umplut cerurile 

cu tot cântecul lor. Isus însuși Se înfățișează. O, 

sufletul meu, cauza ta se află în mâini bune! 

Isus Se înfățișează, dar în ce formă? Un Miel 

„părea junghiat” (Apocalipsa 5:6). Ce arată El 

apoi? Rănile Lui, loviturile suportate, mâinile și 

picioarele Lui străpunse, coapsa Lui deschisă. Nu 

există argumente ca ale Răscumpărătorului stră-

puns! Nu există argumente ca acelea ale morții 



CAPITOLUL 11. MIJLOCIREA CONVINGĂTOARE  139 

Dumnezeului-Om. Sângele lui Abel strigă, dar cu 

mult mai convingător este sângele lui Isus. El pro-

clamă cu glas tare că poporul Său este răscumpă-

rat cu un preț vrednic, că păcatele lor sunt toate 

spălate, că ei sunt făcuți mai albi ca zăpada, că le-

gământul este împlinit în totul și că fiecare har 

este moștenirea lor garantată. Astfel, Hristos Se 

înfățișează ca Acela care „a fost mort, și iată că 

este viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18). O, su-

fletul meu, cauza ta este pe mâini bune!  

Isus Se înfățișează, dar prin ce drept? El vine 

ca unul având o slujbă și o responsabilitate. El este 

chemat, rânduit și desemnat la această lucrare 

specială. El vine pentru că trebuie să fie credincios 

încrederii ce I-a fost dată. El vine pentru că este 

privilegiul Lui de a trece dincolo de perdeaua 

Templului. A sosit ziua măreață în care ispășirea 

trebuie împlinită. Marele Preot nu poate fi absent. 

O, sufletul meu, cauza ta este pe mâini bune! 

El vine de asemenea cu autoritate. El se roagă 

ca unul care poate porunci. El se roagă de la egal la 

egal. O, ce gând uimitor! Care pot fi expresiile Lui? 

„Tată, vreau” (Ioan 17:24). Da, așa este! „Tată, 

vreau”. „Vreau”, este cererea lui Dumnezeu față de 

Dumnezeu. Și este împlinită. Preotul Împărat se 
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roagă având puterea Împăratului. O, sufletul meu, 

cauza ta este pe mâini bune! 

Isus face pasul înainte ca Apărător. În 

această calitate, mijlocirea Lui are forță judiciară. 

El statuează legile Împărăției, decretele Suveranu-

lui, drepturile supușilor, justiția cazului, cerințele 

echității și ale adevărului. El deschide cartea legă-

mântul harului. El face judecata în acord cu legă-

mântul bine întărit. Dacă o astfel de pledoarie ar 

fi respinsă, neprihănirea ar eșua în scopul ei, iar 

edictele cerului ar trebui să fie rescrise. O, sufletul 

meu, cauza ta se află pe mâini bune! 

Dragul meu credincios, poate că următoa-

rea ta întrebare nerăbdătoare este aceasta: Ce 

importanță și ce sens are o astfel de mijlocire ho-

tărâtă? Poate că suspinul tău este acesta: „O, dacă 

aș ști cu siguranță care sunt binecuvântările pe 

care El le cere pentru mine!” Apropie-te! Glasul 

Lui mijlocitor sună pe pagina Evangheliei. Pe 

cruce, El strigă curajos și clar: „Tată, iartă-i” 

(Luca 23:34). Tot astfel, El strigă la fel de curajos 

și la fel de clar de pe scaunul Său de domnie: 

„Tată, iartă-i”. Ca Împărat, El domnește, înde-

părtând păcatul. La fel de repede pe cât pângă-

rește pata păcatului, El își întinde mâinile rănite. 
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Iertarea nu poate întârzia. Păcatele și nelegiuirile 

sunt aruncate în uitare. 

Ascultă! El pledează din nou. El pledează din 

nou ca turma Lui să fie păzită. „Sfinte Tată, pă-

zește-i, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai 

dat” (Ioan 17:11). Rugăciunea este auzită, iar ari-

pile lui Iehova devin scutul lor. Atotputernicia îi 

apără. Îngerii fac tabără în jurul lor. Toate lucru-

rile lucrează împreună spre binele lor. Fiecare 

vrăjmaș este pus pe fugă. Sămânța aleasă ajunge 

teafără în ceruri. 

De asemenea, cuvântul Lui este pronunțat:  

„Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mân-

gâietor, care să rămână cu voi în veac” (Ioan 

14:16). Duhul cel veșnic aleargă în ascultare. El 

aleargă cu aripile Sale cuceritoare în inimile celor 

rânduiți să Îl primească. El arată crucea în slava ei 

atrăgătoare. El strălucește asupra paginilor sacre 

ale Scripturii. El Îl înalță pe Isus într-o priveliște 

fermecătoare. Fără rugăciunea lui Hristos, Duhul 

nu ar veni niciodată. Fără Duhul, nu ar exista cre-

dință, nici adevăr, nici evlavie pe pământ. 

Apoi El primește rugăciunile noastre. Ce bâl-

bâieli firave formează închinarea noastră cea mai 

sfântă? Dar răspunsurile vin, depășind cele mai 



142         EVANGHELIA DUPĂ EXOD  |  HENRY LAW 

mari așteptări ale noastre. Cum se poate așa ceva? 

Tămâia meritelor lui Hristos umple cădelnița. As-

tfel, ne este dat mai mult decât cerem. Noi plănuim 

cu răceală și muncim firav pentru a preamări Nu-

mele Lui. Dar avem succes, și El este glorificat în 

noi. Cum se petrece aceasta? Glasul Lui câștigă aju-

torul, ajutorul pe care noi îl primim. Dragul meu 

credincios, roagă-te mult! Roagă-te mai mult. Gân-

dește-te ale cui rugăciuni sunt amestecate cu ale 

tale. Lucrează mult, mai mult! Gândește-te cine ob-

ține pentru tine puterea de a înainta. 

Va cere Hristos mai mult? Cu siguranță că va 

cere mai mult, până când visteria lui Dumnezeu se 

va epuiza. El vorbește din nou: „Tată, vreau ca 

acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și 

aceia, pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). Aceasta 

este culmea dragostei Lui. Aceasta este culmea bu-

curiei poporului Său. El nu poate avea cerul fără ei. 

Ei nu pot avea cerul decât cu El. Scaunul Lui de 

domnie este folosit spre binele lor. Scaunul lor de 

domnie este acela pe care El stă așezat. Credincio-

sule, ține minte că trebuie să fii pe veci cu Domnul. 

Această mijlocire este lanțul de aur care te atrage și 

te leagă de El. Este un lanț continuu. Mijlocirea este 

făcută, ea continuă, este auzită și capătă răspuns. 

Prezența Lui este moștenirea ta nesfârșită.  
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Această mijlocire trebuie să aibă succes. Ob-

servă pașii în sus pe care Duhul ne conduce către 

această dovadă. Citește Romani 8:34. Moartea lui 

Hristos este răscumpărarea deplină. „Cine-i va 

osândi? Hristos a murit”. Învierea Lui se înalță 

mai sus. Ea demonstrează acceptarea lucrării Lui 

într-o lumină clară. „Ba mai mult, El a și înviat”. 

Înălțarea Lui merge și mai sus. Ea încununează si-

guranța cu o coroană a cerurilor înalte: „El stă la 

dreapta lui Dumnezeu”. Dar mijlocirea merge 

chiar mai sus. Ea finalizează, desăvârșește, aplică 

și asigură mântuirea completă. „Și mijlocește pen-

tru noi”. Fericită moarte! După ea, vine o viață și 

mai fericită! Fericit sânge! El aduce răscumpăra-

rea. Și mai fericită mijlocire – ea duce mântuirea 

până la capăt. O, sufletul meu, cauza ta este pe mâ-

ini bune! 

Ceilalți oameni pot să umble după mijlocito-

rii lor, care, în fapt, nu mijlocesc pentru nimeni. 

Ei pot să alerge la mulți intermediari, care nu in-

termediază pentru nimeni. Oare tu nu poți ex-

clama că Hristos este suficient – că Hristos este 

totul?
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12 
STEAGUL 

 

„Moise a zidit un altar, și i-a pus numele ‚Dom-

nul, steagul meu’” (Exod 17:15). 

 

Lupta cu Amalec era acum de domeniul tre-

cutului. El ajunsese ca țărâna sub sabia Israelu-

lui, ca pleava înaintea arcului Lui. Fie ca atacato-

rii nebuni să învețe că nicio armă care se ridică 

împotriva Bisericii lui Dumnezeu nu poate pros-

pera. Săgeata lansată împotriva soarelui va cădea 

înapoi asupra capului agresorului. Stejarul lo-

vește mâinile care îl lovesc.  

Dar de ce a fost biruința de partea Israelu-

lui? Pentru că Domnul a fost cu ei. El le-a întărit 

curajul, astfel că ei au fost încununați cu putere. 

El Și-a încruntat privirea, și niciun vrăjmaș n-a 

mai putut sta pe picioarele lui. El a zâmbit, și po-

porul Lui n-a mai putut fi învins. De aceea, cui tre-

buie să i se aducă lauda? Oare se vor juca viermii 
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pământului cu vanitatea de a-și atribui meritele, 

sfaturile, călăuzirea liderului lor sau puterea sol-

daților? Simplul gând de a face aceasta îi pro-

voacă durere unei minți evlavioase. Ce rămâne 

din cele mai multe lucruri ale omului, în lipsa 

Domnului? El învinge doar când Domnul îi tri-

mite proviziile Sale de înțelepciune, când El îi im-

plantează dorința și când poruncește rezultatele. 

Atunci nu ar trebui ca El să fie primul, ultimul și 

totul în orice succes, având toată slava? 

Așa a gândit Moise. El aleargă pentru a pune 

cununa pe capul adevăratului Învingător. El înalță 

un altar, dar nu în onoarea omului, ci a lui Dum-

nezeu. El adaugă un nume vrednic de Domnul, de-

numind altarul „Iehova-nissi – Domnul este Stea-

gul meu”. Și este drept să fie numit așa. Este înțe-

lept. Dumnezeu trebuie să aibă locul cuvenit – cel 

mai înalt dintre cele mai înalte. Omul trebuie să 

își aibă locul potrivit – cel mai de jos dintre cei mai 

de jos. Dacă există vreo pretenție fără temei, aceea 

este când țărâna pretinde onoare când face lucră-

rile lui Iehova. Instrumentul nu este totuna cu lu-

crătorul. Nu penița este izvorul gândurilor pe care 

le așterne pe hârtie. Nu secera lucrătorului face ca 

plantele să crească. Pașii făcuți către acest altar ne 

oferă un astfel de avertisment. 
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Dar structura însăși ne oferă o lecție cu mult 

mai luminoasă. Duhul ne arată prin ea noi trăsă-

turi ale Mântuitorului nostru prețios. El afirmă 

clar că Rădăcina lui Iese, Fiul lui David, este Stea-

gul celor răscumpărați. Astfel, în Iehova-nissi, cre-

dința Îl adoră pe Hristos Isus ca Steagul ei. Cine 

aude de un Steag și să nu se gândească la un stri-

găt de luptă? Locul steagului este printre luptă-

tori. El ne vorbește despre conflicte și lupte. El ne 

reamintește de asaltul inamicilor și despre șocu-

rile provocate de ei. 

Dar oare nu este o tabără de luptă și aștep-

tarea credinciosului? El bea adânc din cupele păcii 

cerești, dar mâna care ia cupa ține sabia sus. Cal-

mul lui este ca acela al lui Isus, care a putut dormi 

în timp ce furtuna lovea aspru. Experiența dove-

dește acest adevăr. Sandalele Evangheliei sunt 

purtate pe câmpul de bătaie. Nădejdea își poartă 

coiful lovit adesea. Credința apără inima ca un 

scut, dându-i odihnă, dar ea rareori apucă să se 

odihnească. Sabia Duhului nu ajunge să prindă 

vreodată rugină. Se poate oare altfel? 

Nu se întâlnesc copiii lui Dumnezeu cu un 

Amalec ce nu moarte niciodată, nici nu doarme, 

nu scutește pe nimeni și nu are milă de nimeni? 
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Acest vrăjmaș este Satana. Puterea lui este atât de 

mare, încât doar Atotputernicia îl întrece. Cunoaș-

terea lui este atât de vastă, încât uneori pare că se 

apropie de granițele atotștiinței. Îndemânarea lui 

se ascute prin observarea fiecărei inimi, în orice 

loc și în orice veac. Mânia lui este ascuțită de fap-

tul că știe că vremea lui s-a scurtat. Speranțele lui 

sunt alimentate de milioanele de suflete junghiate 

ce stau la picioarele sale. El atacă fiecare ușă a fi-

ecărui simț. El ridică bariere înaintea tronului de 

har. Niciun genunchi nu se pleacă înaintea lui fără 

ca săgețile lui otrăvite să zboare în toate direcțiile. 

El face o țintă din fiecare închinător din toate bi-

sericile, din fiecare om care aude adevărul sacru, 

din fiecare cititor al Cuvântului lui Dumnezeu, din 

fiecare mână care primește pâinea și vinul Cinei, 

din fiecare limbă care vorbește despre dragostea 

lui Isus, din fiecare ochi care varsă lacrima de po-

căință. 

Dar Satana are o lume care îi vine în ajutor. 

El se străduiește să-i facă pe oameni să se stră-

pungă între ei. El poate picta așteptări strălucitoare 

și poate aduna grămezi de avuții. El poate decora 

cununa onoarei cu pietre prețioase foarte străluci-

toare. El pune la cale ambuscade nenumărate. El 

sapă groapa înfricoșătoare. Asemenea lui Iael, el 
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arată hrana atrăgătoare, dar ascunde ciocanul și pi-

ronul. 

De asemenea, Satana are de partea lui na-

tura căzută a omului. În noi există acel „trup de 

moarte” (Romani 7:24), și nimeni nu scapă de in-

fluența și puterea lui. Eul nu poate să se despartă 

de eu. Iar eul are o mână de trădător pentru a-l 

aduce în suflet pe dușman. Eul ucide eul, când 

poate să îi împlinească dorințele. Așa sunt trupele 

lui Amalec. Dar credinciosul nu trebuie să se 

teamă. Iehova-nissi este pecetea lui Dumnezeu, 

jurământul Lui care spune că vrăjmașii lui vor fi 

alungați pe veci.  

Acest Steag duce la victorie. În lupta pămân-

tească, sfârșitul este îndoielnic. Se poate ca în luptă 

să cadă chiar cei bravi și puternici. Câțiva oameni 

pot să îi vâneze pe cei mulți. Mâinile ostile pot să 

pună mâna pe cele bune. Dar cei ce se alipesc de 

Hristos vor triumfa. Bătălia este câștigată înainte 

ca ei să dea prima lovitură. Ei merg înainte având 

cununile cuceritorilor pe cap, într-adevăr nevăzute 

de ochiul trupesc, dar fixate hotărât pe frunțile lor. 

Se întreabă cineva cum este posibil așa ceva? Stea-

gul este Iehova. Toată puterea, toate mulțimile sunt 

niște nimicnicii firave înaintea Lui. Credinciosule, 
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încredințează-ți soarta în mâna Căpeteniei tale, și 

mergi înainte. El a trecut prin nenumărate bătălii, 

dar nu a pierdut niciuna. El nu l-a lăsat pe niciunul 

dintre ucenicii Lui să fie zdrobit. Chiar dacă pătate 

de sânge, câmpurile de luptă n-au fost niciodată 

mormântul credinței. 

Fiecare soldat poate suferi mult în omorârea 

păcatului, dar victoria este partea lui de moște-

nire. Oare nu este spus că: „Eu le dau viața veș-

nică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va 

smulge din mâna Mea” (Ioan 10:28)? Iacov a avut 

multe lupte de dus, dar buzele lui îmbătrânite 

aduc mărturie asupra faptului că „Îngerul... m-a 

izbăvit de orice rău” (Geneza 48:16). Viața lui Da-

vid au fost una plină de conflicte, dar ultimul său 

cântec a scos la iveală Ajutorul de care a avut 

parte, care nu l-a părăsit niciodată: „Îi pisez ca 

pulberea pământului, îi zdrobesc, îi calc în pici-

oare, ca noroiul de pe ulițe” (2 Samuel 22:43). Pa-

vel părăsește pământul cu această exclamație: „M-

am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alerga-

rea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu-

nuna neprihănirii” (2 Timotei 4:7-8). Cercetează 

granițele Iadului, și nu vei găsi printre cei pierduți 

pe niciunul care a luptat vreodată sub comanda lui 

Iehova-nissi. 
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 Steagul este înălțat, El flutură sus, curtând 

privirile pământului. „Duceți-vă în toată lumea, și 

propovăduiți Evanghelia la orice făptură” (Marcu 

16:15). Când omul a căzut, Steagul a fluturat în 

Eden. Abel l-a ridicat, și a alergat rapid la ceruri. 

Profeții s-au întâlnit și ei cu El, iar oștiri tot mai 

mari L-au văzut și au trăit. La vremea potrivită, 

Domnul însuși apare, implantând steagul pe cru-

cea Calvarului. Aceasta era o înălțime nobilă, una 

la care Satana nu putea ajunge. Un răufăcător mu-

ribund i-a observat claritatea chiar din colții Iadu-

lui, și a găsit poarta Paradisului chiar înainte de 

moarte. Din acea zi încoace, niciun păcătos nu și-

a îndreptat în zadar privirea către acest Steag. 

Glasul predicatorului credincios, dragostea trudi-

toare a misionarului pentru sufletele oamenilor și 

umblarea sfântă a fiecărui ucenic adevărat înalță 

și astăzi acest Steag cu un zel neîncetat. La am-

voane, în pustietățile păgâne, în locurile murdare 

ale ignoranței și viciilor, în mijlocul mulțimii de 

oameni căzuți, pe patul de moarte, în colibe sin-

guratice unde boala trădează și încercările tul-

bură, se aude constant strigătul lor: „Iată-L! Iată-

L!” Nu există distanță. Nicio ceață nu Îl acoperă. 

Pentru ochiul deschis, Steagul frumos este deopo-

trivă aproape și strălucitor. Credinciosule, oare nu 
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vei face orice efort, cu orice preț, în orice loc și în 

orice moment, pentru a flutura tot mai clar acest 

Steag? Trăiește, trudește și fă totul, până la moarte, 

pentru a-i îndrepta pe oameni către El. Flutură-L 

cât îți poți ridica mâinile. Câștigă slava înaltă a unei 

cununi potrivită pentru purtătorul Steagului. 

Steagul este atractiv. El câștigă trupe dor-

nice de biruință. Cu privirea sa muribundă, Iacov 

a văzut o mulțime mare atrasă de Steag și ne-a lă-

sat această profeție: „De El vor asculta popoarele” 

(Geneza 49:10). Notele extraordinare ale lui Isaia 

ne așază în fața următoarei întrebări uimitoare: 

„Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște 

porumbei spre porumbarul lor?” (Isaia 60:8). Iar 

Cel ce este adevărul a promis: „După ce voi fi înăl-

țat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toți oa-

menii” (Ioan 12:32). Și așa a fost dintotdeauna, 

căci în crucea înălțată există o putere magnetică! 

Există o influență ce supune mintea încântată de 

ea. Cartea ei ne arată tot ceea ce poate avea nevoie 

bietul nevoiaș. Conștiința zdrobită suspină după 

ușurare. Cel vinovat tânjește după iertare. Cel 

obosit și împovărat caută odihna. Steagul promite 

că, sub acest stindard, totul este al tău! Aici se gă-

sește sângele pentru a curăța, neprihănirea cu 

care să te îmbraci, puterea care îți vine în ajutor, 
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îndurarea care se milostivește de tine, harul pen-

tru cei lipsiți de merite, viața în schimbul morții și 

atotsuficiența pentru cei total depravați. Păcătosul 

vede, crede și se apropie. El nu poate decât să as-

culte. Prietenii împotrivitori, lumea batjocoritoare 

și toate răutățile Satanei sunt slabe, neputând să 

îl oprească. Astfel, în fiecare ceas și în fiecare zi, 

numărul celor care se apropie de Steag tot crește. 

Îngerii nu încetează să cânte, pentru că poporul 

Domnului crește. Așa se va derula istoria până ce 

armata cerească va fi completă. 

Steagul este o temă vrednică de laudă. Păcă-

tosul ticălos trebuie să fie rușinat de păcat. Lu-

mescul slab va roși din cauza acestei lumi nebune. 

Necredința trebuie să își plece capul în dezgust. 

Papalitatea trebuie să își murmure imposturile în 

întuneric. Totuși, credinciosul exclamă cu o mân-

drie curată, bucurându-se de acest Steag înălțat. 

Ce glorii nobile strălucesc aici! Oamenii se laudă 

cu ceea ce este măreț, bun, înțelept și plăcut. 

Măreție? Ea se risipește când Hristos este 

proclamat. El este Dumnezeul cel măreț. El este 

egalul lui Iehova. El este mai bătrân decât veacu-

rile veșnice. El va rămâne când timpul va dispă-

rea. El vorbește, și toate lumile sunt create. Roțile 
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providenței slujesc voii Lui. El a fost dintotdeauna 

așezat pe scaunul de domnie al Atotputerniciei, și 

așa va rămâne, atotputernic. Mare este Steagul și 

vrednic să fie lăudat! 

Bunătate? Cel ce vrea să învețe ce este bună-

tatea, trebuie să o citească pe fața lui Hristos. Este 

oare ceva bun să împodobim natura cu toate lu-

crurile potrivite pentru a fi pe placul fiecărui simț, 

să îmbrăcăm soarele cu lumină, aerul cu puritate, 

câmpurile cu verdeață și omul cu facultăți care să-

l facă în măsură să se bucure? Este oare bunătate 

să privim cu îndurare asupra unei rase pierdute, 

și ca cineva să își dea viața pentru a o salva?  

Aceasta este doar o firavă schiță a bunătății 

Mântuitorului. Credinciosule, strigă curajos că 

bun este Domnul. 

Înțelepciune? Acesta este Numele lui Hris-

tos. Toate comorile ei stau ascunse în El. Planurile, 

lucrarea și cuvintele Lui sunt înțelepciunea în cea 

mai înaltă formă. Adevărata înțelepciune nu a 

existat niciodată decât ca un râu care curge din iz-

vorul adânc al gândului Său.  

Credinciosule, flutură-ți Steagul, căci nu 

există înțelepciune dincolo de aceste culori! 
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Plăcere? Duhul, care Îl vede așa cum este, Îl 

vestește cu totul fermecător. El trebuie să fie plă-

cut, căci este strălucirea lui Dumnezeu. Observă 

zâmbetele Sale dulci, caracterizate de harul Lui 

blând. Cine poate să își închidă ochiul admirației? 

Cine poate să își înfrâneze limba care Îl adoră? 

Fără El, soarele ar fi negru și bucuriile naturii n-

ar fi decât o frunză ofilită. Acum este un lucru 

dulce să Îl cunoaștem pe Isus în sens mântuitor, 

dar cum va fi când Îl vom vedea așa cum este? De 

aceea, soldatul credinței trebuie să strige de bucu-

rie. El poate să ducă lauda înaintea întregului cer 

și a întregului pământ, că Hristos este un Steag 

frumos, care depășește orice laudă, orice vredni-

cie și se ridică mai presus de orice nume. 

În încheiere, permite-mi să-ți aduc un în-

demn! Arată curajos Steagul tău în orice loc și în 

orice companie. La gunoi cu timiditățile slabe! 

Aruncă la pământ temerile nevrednice! A fi rezer-

vat înseamnă trădare. Lasă ca toți cei ce te cunosc 

să știe al Cui ești și Cui slujești. Lumea ar trebui 

să tremure, necredința ar trebui să fugă, dacă lup-

tătorii creștini ar mărșălui ca o oștire compactă, 

„ca niște oști sub steagurile lor” (Cântarea Cântă-

rilor 6:10). Însușește-ți acest avertisment! Nicio 

rușine să nu păteze Steagul tău. 
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O, sufletul meu, flutură-L înaintea ochilor 

tuturor acelora care Îl batjocoresc și înaintea urii 

întregii lumi. Flutură-L în fața tuturor avertis-

mentelor și a întregii răutăți a Iadului. Flutură-L, 

și toate păcatele se risipesc iar acuzațiile conștiin-

ței încetează. Flutură-L, iar flăcările Iadului vor 

fugi înaintea lui. Flutură-L, și porțile cerului se vor 

deschide. Flutură-L – și vei putea merge biruitor 

înaintea scaunului de domnie al cerului. 

Mergi acum către casa ospățului, unde Stea-

gul ce te adăpostește este dragoste. Palatul este la 

orizont, locul unde Steagul ce te va adăposti va fi 

slavă! 
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13 
MUNTELE SINAI 

 

„Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, și a zis" 

(Exod 20:1). 

 

Muntele Sinai nu poate fi văzut bine decât 

după ce soarele Evangheliei strălucește asupra lui. 

Atunci, aspectul lui se schimbă cu totul. Teroarea 

lui dispare. Întunericul se topește în lumina vieții. 

Răcnetul mânios se transformă în note ale păcii. 

Cititorule! Apropie de această scenă cu rugăciune 

smerită. Dacă Duhul Sfânt îți călăuzește pașii, ea 

se va deschide ca o poartă către pajiștile fericite 

ale Sionului. Cine îi aduce pe fiii lui Israel la poa-

lele Muntelui Sinai? Este Domnul harului veșnic. 

Îndurarea Lui a privit asupra stării lor înrobite. El 

le-a rupt legăturile și le zdrobește vrăjmașii cruzi. 

El i-a hrănit dimineață de dimineață cu pâinea ce-

rului. El le-a trimis șuvoaie de apă pentru a le po-

toli setea. Acum, prin norul călăuzitor, El îi con-

duce în acest loc. De aici încolo, ei pot înainta fără 
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frică. Poruncile și sfaturile Lui vor da naștere bi-

necuvântărilor și fericirii. Acest munte va fi o plat-

formă prin care Hristos va fi arătat sufletelor lor. 

Harul trebuie să continue a fi har.  

Când mulțimea atinge aceste înălțimi, li se 

vorbește din ceruri. Cine este Cel care vorbește? 

Glasul este al lui Isus. Duhul ne face clar acest lu-

cru. El ne spune că Îngerul, Mesagerul legământu-

lui veșnic, a avut părtășie cu Moise pe munte. Dacă 

Isus vorbește, accentele vor fi acelea ale dragostei 

blânde. Așa este și aici. Preludiul aduce astfel pacea 

în inimile lor: „Ați văzut ce am făcut Egiptului, și 

cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus 

aici la Mine” (Exod 19:4). Această prefață nu arată 

ca o ușă către pierzare. Ea pare să fie ca primele 

picături ale unei ploi proaspete de bunătate. Apoi 

se aude un mandat special. Domnul anunță că vin 

revelații noi. De aceea, trebuie ca oamenii să se pre-

gătească cu totul special. Ei sunt murdăriți de pă-

cat. Trupurile lor cunosc atingerea contaminării. 

De aceea, ritualurile de curățare trebuie să îi pre-

gătească pentru apropierea de Dumnezeu. 

Cititorule, nu poți învăța suficient că noi toți 

suntem infectați și necurați din cauza păcatului, și 

că toate faptele noastre bune nu sunt decât niște 
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cârpe murdare! Îți vezi ființa ca un morman duh-

nind de necurăție? Ești dezgustat de meritul ome-

nesc ca de o plagă? Ai primit cuvântul de avertis-

ment: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc 

cu Mine” (Ioan 13:8)? Oprește-te înaintea munte-

lui Sinai și cântărește-ți bine nevoia de curățare 

înainte de a te putea întâlni cu Dumnezeu. 

Sosește ziua a treia. Muntele este înconjurat. 

Imediat, norii de teroare se îngroașă. Întunericul se 

coboară în cea mai uluitoare formă. Fiecare privire 

uimește și fiecare sunet înfricoșează. Este tunetul 

îngrozitor? Sunet după sunet lovește cu un răcnet 

tot mai mare. Sunt fulgerele pline de aripi care 

aruncă uimirea în zborul lor? O flacără se coboară 

din ceruri ca o furcă ce aruncă săgeți neîncetate. 

Când lumina lipsește, oare acela poate fi un mo-

ment vesel? Noaptea înconjoară înălțimile cu man-

tia ei neagră. Oare inimile cele mai tari se răcesc 

mai mult când trâmbițele urlă? Ecoul lor îi înnebu-

nește pe cei care le aud. Mulțimea munților fu-

megă, ca un cuptor arzând. Este un lucru groaznic 

să vezi vârfurile lor cuprinse de nori și zguduindu-

se din răsputeri? Masa de stânci tremură acum ca 

o trestie zguduită de vânt. 
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Dar de ce pare că toate grozăviile se așază pe 

acest munte? Răspunsul este o pagină a unui ade-

văr solemn. Glasul Duhului Sfânt ni-l va da: 

„Domnul a venit din Sinai... având în dreapta Lui 

focul Legii” (Deuteronom 33:2). Domnul vrea să 

Își descopere acum Legea. Mâna care o ține răs-

pândește teroare peste o lume de nelegiuiți. Astfel, 

suntem în punctul în care ne întrebăm care este 

scopul Legii. Atâta vreme cât sufletul nu cunoaște 

natura acestui cod, nu Îl poate cunoaște cu adevă-

rat pe Dumnezeu. Evanghelia Lui este o carte pe-

cetluită. Sfințenia Sa este un nume fără substanță. 

Legea descoperă măreția lui Iehova. Ea Îl 

așază pe scaunul de domnie al purității infinite. Ea 

descoperă statura neprihănirii Sale nelimitate. Ea 

Îl încununează cu diadema: „Sfânt, sfânt, sfânt 

este Domnul oștirilor” (Isaia 6:3). Ea strigă cu 

limba trâmbiței că sfințenia este piatra de temelie 

a cerurilor Sale, atmosfera Împărăției Lui, porțile 

palatului Său, bucuria inimii Lui. Ea arată cum 

este Dumnezeu și cum trebuie să fie oamenii ca să 

se poată înfățișa înaintea Lui. Unde este păcătosul 

care să se apropie acum fără a avea o neprihănire 

mai bună decât poate produce eul? Muntele Sinai 

poată să se scuture cu toată puterea, când o Lege 

ca aceasta este dată pe piedestalul lui.  
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Dar oare acum fost arătată pentru prima 

dată Legea? Dimpotrivă. În dimineața creației, ea 

a fost țesută în inima lui Adam. Părintele rasei 

noastre a făcut primii lui pași pe pământ în însăși 

asemănarea mărețului Creator. Mâna Făcătorului 

nu putea să creeze decât o plantă perfectă. Ochiul 

omului proaspăt născut a privit astfel nemișcat la 

Dumnezeu. El a călcat pe acest teren într-o ino-

cență fericită. Sufletul lui era curat. Glasul lui era 

capabil să aducă lauda perfectă. Răul era o buru-

iană nesmulsă. Nelegiuirea era o cale pe care ni-

meni nu călcase. Vinovăția era o tortură care încă 

nu se născuse. Legea dragostei a fost în fiecare fi-

bră a inimii sale. Așa era Adam. Legea a fost în in-

teriorul lui. El știa că ascultarea însemna viață și 

că neascultarea aducea moarte. Dar curăția s-a 

ofilit repede în mâinile lui. Ispititorul a venit. Cel 

ispitit a cedat. Țesutul minunat al Legii a fost rupt. 

Promisiunea vieții a expirat. Blestemul îngrozitor 

a devenit moștenirea noastră. 

Această Lege ce fusese implantată în inima 

primilor noștri părinți trebuie acum să fie auzită 

din nou pe Sinai. Este voia lui Dumnezeu să o des-

copere sub formă scrisă. Totuși, glasul ei este ace-

lași. Nu există schimbare în cerințele ei precise. 

Măsura ei pare să fie mai viu arătată. Lățimea și 
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lungimea ei sunt marcate mai clar. Totuși, esența 

ei este una și aceeași. Cele două table conțin zece 

edicte separate ce își prezintă acum pretențiile în 

fața tuturor. Aceste cuvinte admit o formă mai 

scurtă. Suma cerințelor Legii este aceasta: dragos-

tea curată. Fără ea, nimeni nu poate vedea fața lui 

Dumnezeu. Dar de ce este înnoită în felul acesta? 

Este oare voia lui Dumnezeu să anuleze acum mul-

tele promisiuni care îi înveseleau pe bătrânii cre-

dinței? Va ajunge oare pagina plăcută a nădejdii, 

bazată pe sângele curățirii, să fie risipită de vân-

turi? Oare rasa lui Adam va fi trimisă din nou să 

lucreze împlinirea Legii pentru a-și câștiga viața? 

Oare mâinile lor pot ridica un turn al siguranței 

din gunoaiele cariilor pământului? Departe de noi 

un astfel de gând înfricoșător! El n-ar face decât să 

arunce sufletul în adâncimi tot mai mari ale dispe-

rării. Oare poate sărmanul șchiop să alerge? Se 

poate întinde aripa frântă? Poate pomul uscat să 

poarte roade? Poate întemnițatul să își rupă lanțu-

rile? Poate mortul să se ridice și să umble? Natura 

firavă ar putea să își dorească toate aceste lucruri, 

numai dacă tăria omului pierdut ar împlini manda-

tul Legii neprihănite. A trimite omul să-și smulgă 

inocența din sălbăticia vinovăției, a petici o nepri-

hănire cu zdrențele păcatului, a încerca să urci la 
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cer pe o scară cu trepte putrede ar însemna să bat-

jocorim sufletul aruncat în ruină și să râdem de 

soarta lui gravă. Legea nu este republicată cu sco-

puri atât de zadarnice. 

Privește îndelung la Sinai. În ciuda tuturor 

terorilor lui, se pot vedea formele îngerilor. Mâi-

nile unui mijlocitor primesc tablele. Aceste semne 

ne arată că harul se găsește acolo. Așa este adevă-

rul. Dumnezeu statuează pretențiile Sale pentru 

ca noi, cu ochii deschiși, să ne vedem nevoia. Con-

știentizarea pierzării noastre face ca Evanghelia 

să fie prețuită. Acelora care nu găsesc niciun aju-

tor în sine, dragostea lui Dumnezeu li se va părea 

tot mai plăcută, îndurarea Lui mai milostivă, blân-

dețea Lui mai blândă, iertarea Lui mai iertătoare, 

Dumnezeu mai dumnezeiesc, Hristos mai prețios, 

sângele Lui mai curățitor, neprihănirea Sa mai 

frumoasă, crucea Lui mai glorioasă, iertarea Lui 

mai dragă, mântuirea Lui mai sigură, Evanghelia 

Lui casa noastră, și rănile Lui singurul nostru re-

fugiu. Oare nu ne îndeamnă harul să mergem îna-

inte către Cruce? Această lucrare este încheiată cu 

adevărat doar când Legea ne arată neprihănirea 

lui Dumnezeu, păcătoșenia păcatului și Iadul care 

se cască la picioarele noastre. 
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Satana este întotdeauna gata să ne convingă 

că un Tată ceresc ar fi prea blând pentru a pedepsi 

păcatul. Sinai lovește această eroare trântind-o la 

pământ. El arată că întreaga natură a lui Dumne-

zeu este dezgustată de rău și că este angajată ho-

tărât în manifestarea mâniei Sale drepte. Păcăto-

sul conștiincios privește și caută apoi ajutorul. Un 

astfel de ajutor se află în Hristos și doar în El. As-

tfel, Sinai îl îndreaptă către brațele Mântuitorului. 

Această lucrare este har și ne arată că păcatul este 

peste măsură de păcătos și din cale afară de pu-

ternic. 

În școala lumii și prin buzele înșelătorilor, 

amăgirea se răspândește ca un monstru. Totuși, 

când lumina arată murdăria dintr-o cameră, când 

căldura revigorează vipera înghețată, și când ra-

zele soarelui fac să se degaje mirosurile dezgustă-

toare, la fel cum barajele, odată deschise, fac ca 

râurile să curgă tumultos, tot așa înfrânările Legii 

fac ca păcatul să își arate toată hidoșenia și imen-

sitatea! Păcătosul astfel convins de păcat privește 

cu groază la propria persoană. Unde aleargă el? 

Isus se apropie. Sângele Lui ispășește. Harul Său 

eliberează. Astfel, Sinai preamărește vrednicia 

mântuitoare a lui Hristos. Această lucrare este 

har. 



CAPITOLUL 13. MUNTELE SINAI  165 

La Sinai, Legea își dezvăluie brațul răzbună-

tor. Ea trebuie să fie de o curăție absolută. Dar 

dacă este încălcată, ea nu va manifesta nicio milă, 

căci nu există nicio cale de scăpare. Blestemul ei 

arată cu hotărâre către iazul pierzării. Cât de pre-

țioase sunt brațele ocrotitoare ale lui Isus când 

acest lucru este cunoscut! Astfel, adevărul de la Si-

nai face ca nădejdea Evangheliei să fie îndrăgită. 

Această lucrare este har. 

Dragul meu cititor, a adus muntele Sinai 

această binecuvântare a Evangheliei în viața ta? 

Dacă nu, vino acum și rezolvă această chestiune 

vitală. Legea își prezintă cerințele. Tu îți aduci 

principiile morale, viața neprihănită, umblarea 

inofensivă, dar nu acesta este cursul dragostei. 

Da, te uimește că ești falit. Tunetul răcnește, ful-

gerul luminează cerul, muntele se zguduie, și Ia-

dul se cască înaintea ta. Dar oprește-te! Acesta 

este un avertisment ce te îndeamnă să cauți aju-

torul în Isus. Tu strigi după îndurare cu lacrimi. 

Cu genunchiul plecat și inima zdrobită, tu pledezi 

iertarea. Cât de zadarnic! Legea nu poate face pa-

sul înapoi. Nicio agonie a durerii nu îi poate 

mișca pieptul de fier. Tunetul răcnește, fulgerul 

luminează cerul, muntele se zguduie și Iadul se 

cască înaintea ta. Dar oprește-te! Acesta este un 
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avertisment ce te îndeamnă să cauți ajutorul în 

Isus. 

Tu insiști că nelegiuirile tale au fost rare, că 

penitența ta a fost foarte profundă, că reformarea 

ta a fost foarte sinceră. Dacă aceste lucruri ar fi 

fost adevărate (desigur că nu aceasta este situa-

ția), totuși ele nu pot repara relele deja făcute, nu 

pot anula trecutul sau rezidi nevinovăția ta 

pierdută. O, nu! Blestemul trebuie să curgă. Tune-

tul răcnește, fulgerul luminează cerul, muntele se 

zguduie, și Iadul se cască înaintea ta. Dar oprește-

te! Acesta este un avertisment ce te îndeamnă să 

cauți ajutorul în Isus. 

Poate că îți închipui că ritualurile sfinte ale 

religiei au fost împlinite cu toată precizia și crezi 

că acea nădejde va sta în picioare, pentru că se 

bazează pe apa botezului, pe pâine și vin, pe slu-

jirea constantă și pe un șir de ritualuri împlinite 

strict. Cât de bune și prețioase sunt toate acestea, 

ca semne ale vieții interioare și dovezi ale unei 

inimi devotate! Dar care este puterea lor în a-ți 

da neprihănirea nepătată? Pot fi ele cel mai bun 

mijloc de apărare pentru tine? Tunetul răcnește, 

fulgerul luminează cerul, muntele se zguduie, și 

Iadul se cască înaintea ta. Dar oprește-te! Acesta 
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este un avertisment ce te îndeamnă să cauți aju-

torul în Isus. 

Putem observa aici de ce mulțimile de oa-

meni caută pacea în Roma și în biata țesătură pu-

tredă de amăgiri a Romei: ei nu au avut niciodată 

ochii deschiși ca să vadă teroarea Muntelui Sinai. 

Tunetul lui n-a izbit niciodată conștiința lor, pen-

tru a o trezi. Ei nu cunosc nimic despre cerințele 

pure ale Legii. Blestemul ei nu i-a trântit niciodată 

la pământ. Rana lor pare superficială. De aceea, un 

remediu ușor poate să o vindece. Nevoia lor pare 

măruntă. Iertarea dată de om, stropirea cu apă 

omenească și rugăciunile omului par să îi facă si-

guri. O, va fi îngrozitor să te trezești dintr-un as-

tfel de vis, când tronul mare și alb se va ivi, și când 

Dumnezeu va cere o neprihănire la fel de vastă pe 

cât este El însuși. 

Dragul meu cititor, dacă ai fugit de la Sinai la 

cruce, ai această neprihănire. Hristos a împlinit 

pentru tine cele mai înalte cerințe ale Legii. Hristos 

a îndurat pentru tine totalitatea blestemului ei ho-

tărât. Odată satisfăcută, Legea cere Raiul pentru 

tine. Pașii făcuți pe Muntele Sinai te vor ridica pe 

înălțimile de slavă. Glasul lui, cu imnuri formate 

din tunete, te îndeamnă către odihna mântuirii. 
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14 
ROBUL DE                              
BUNĂVOIE 

 

„Dacă robul va zice: ,Eu îl iubesc pe stăpânul 

meu, pe nevastă-mea și copiii mei, și nu vreau 

să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă îna-

intea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de 

stâlpul ușii, și stăpânul lui să-i găurească ure-

chea cu o sulă, și robul să rămână pentru tot-

deauna în slujba lui” (Exod 21:5-6). 

 

După cum este în natură, așa este și în isto-

ria Israelului, căci aproape fiecare obiect Îl reflectă 

pe Hristos. Fericită este mâna care ține o cheie 

pentru a deschide ușa comorilor Lui bogate! Feri-

cit este sufletul care învață arta de a se ospăta de 

la această masă! A-L vedea pe Hristos acum, prin 

credință, este începutul cerului. A-L vedea pe 

Hristos în curând în slavă va fi cerul complet. 

La prima vedere, narațiunea care stă înain-

tea ochilor noștri pare să ne vorbească despre o 
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situație simplă a vieții sociale. Un rob evreu este 

subiectul ei. Perioada lui de slujire a trecut. De 

aceea, au încetat toate pretențiile față de el. Acum, 

el are opțiunea de a respira aerul libertății. Totuși, 

libertatea nu îl atrage. Atașamentul îl leagă de casa 

stăpânului său. Bucuriile lui cele mai mari se află 

acolo. Limbajul inimii lui este acesta: „Eu îl iubesc 

pe stăpânul meu, pe nevastă-mea și copiii mei, și 

nu vreau să ies slobod”. O nouă poruncă este dată 

pentru a sfinți această ofertă de bunăvoie a slujirii 

perpetue. Judecătorii trebuie să fie martori. O rană 

făcută trebuie să fie de asemenea o pecete vizibilă 

și de durată: „atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea 

lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul 

ușii, și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o 

sulă, și robul să rămână pentru totdeauna în slujba 

lui”.  Astfel, consimțământul voluntar este procla-

mat. Semnul care aduce mărturie este făcut. Prin 

mâinile devotate voluntar, se face o lucrare plăcută 

care va dura toată viața. 

Unora ar putea să li se pară un lucru cu totul 

nou ca, în alegerea acestui slujitor și în dragostea 

lui constantă, Isus să Se descopere pe Sine. Dar în-

doielile sunt mai rele decât nebunia, când Duhul 

vorbește despre tronul Său înalt. Citește Psalmul 

40. Acolo, credința se ridică în zborul către cerurile 
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ei înalte. Ea aude de Fiul cel veșnic aflat în părtășie 

apropiată cu Tatăl cel veșnic. Ea surprinde aceste 

note uimitoare: „Tu nu dorești nici jertfă, nici dar 

de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile”. Isus 

anunță minunea: Tată, urechile Mele sunt stră-

punse de mâna Ta. 

Aici se găsește un adevăr grandios. Citiți-l, 

o, fii ai oamenilor! Citește-l, sufletul meu! Iadul îl 

vede și pălește. Cerul îl vede și răsună de laude. 

Aceste cuvinte spun că Isus devine om. Ele vorbesc 

despre „urechi”. Nimeni nu poate avea urechi de-

cât dacă poartă hainele trupului nostru. Avem co-

mentariul Duhului. El scrie în paginile ulterioare, 

ca o clauză legală, că „Mi-ai pregătit un trup” 

(Evrei 10:5). 

Dar aici suntem învățați mai mult. Urechile 

sunt „străpunse”. Aici vedem cum un deget în-

drepta clar privirile către pecetea Robului de bu-

năvoie. Vedem Dumnezeul-Om coborât în locul cel 

mai umil. El caută o poziție de slujitor și o trudă 

de rob. Tovarășul lui Iehova este Lucrătorul lui Ie-

hova în ogorul harului. Ar fi un har dincolo de 

imaginația noastră ca Dumnezeu să ne ducă în cer 

și înaintea scaunului de domnie al lumilor, dar 

faptul că Dumnezeu devine Om în legăturile cele 
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mai de jos ale slujirii este un har pe care nimeni 

nu îl poate cunoaște decât inima lui Isus. 

De aceea, în această stare umilă, căpătăm un 

tablou care ne vorbește despre dragostea lui Hris-

tos. Această imagine este fântâna cea mai dulce 

păcii poporului Său. Ea este cel mai profund mis-

ter prezentat în termenii cei mai simpli. Astfel, 

trudindu-se pentru a ni-L descoperi pe Domnul, 

Scriptura ne prezintă tema Robului în termeni re-

petați. Glasul Tatălui ne anunță: „Iată Robul Meu, 

pe care-L sprijin” (Isaia 42:1). Și iarăși, „iată, Îl voi 

aduce pe Robul Meu, Odrasla” (Zaharia 3:8). Isus 

adaugă cu blândețe: „Eu sunt în mijlocul vostru ca 

cel ce slujește” (Luca 22:27). Duhul reflectă: „El, 

măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a cre-

zut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 

Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat 

un chip de rob” (Filipeni 2:6-8). El este un Rob al 

cărui timp și a cărui trudă nu Îi aparțin, ci obliga-

țiile hotărâte Îl leagă să împlinească voia Altuia. 

Dragul meu cititor, vino acum și observă 

slujirea la care Dumnezeu L-a chemat pe Fiul Său, 

cea de construcție a țesăturii mântuirii. Ce putere, 

zel, tărie, înțelepciune, răbdare și sacrificiu de 

sine se cer! Observă obstacolele care se ridică în 
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calea Lui. În adâncime, ele ating Iadul. În înălțime, 

ele se ridică până la cer. Lungimea și lățimea lor 

se întind cu brațele lor nesfârșite. O mulțime nenu-

mărată de ființe nemuritoare zace în prăpastia ti-

căloasă a păcatului. Aceștia trebuie eliberați din 

această închisoare jalnică. Ei trebuie pregătiți pen-

tru a fi îmbrăcați cu harul cel frumos. Fiecare suflet 

este negru din cauza petelor mai numeroase decât 

firele de nisip ale oceanului. Aceste pete trebuie să 

dispară. Fiecare dintre ei are o datorie infinită. Ea 

trebuie să fie ștearsă. Fiecare dintre ei este con-

damnat pe drept la chinul veșnic. Această sumă a 

mâniei trebuie să fie îndurată. Fiecare dintre aceș-

tia este zdrobit sub blestemul hotărât al Legii. 

Această povară trebuie îndepărtată. Satana și-a în-

cins cătușele de fier în jurul fiecăruia. Ele trebuie 

zdrobite. Zidurile închisorii lui întunecate îi cu-

prind. Bariera puternică trebuie zdrobită. Toți 

acești întemnițați sunt dezgustători, îmbrăcați în 

cele mai murdare zdrențe. Pentru ei trebuie pregă-

tită haina cea albă. Pentru fiecare dintre robi, na-

tura lor este înstrăinată de Dumnezeu, și ea trebuie 

schimbată în fiecare puls și în fiecare simțământ. O 

nouă inimă trebuie să fie implantată în ei. Lucrurile 

cele vechi trebuie să treacă. Harul trebuie să își în-

ceapă domnia în cei născuți din nou. Acum, ei sunt 
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ca niște nelegiuiți răspândiți în pustietatea largă a 

lumii. Ei toți trebuie aduși aproape pentru a auzi 

glasul Păstorului și pentru a se hrăni din pășunile 

turmei Sale sfinte. Toți trebuie aduși înaintea tro-

nului Tatălui, spălați de toată vinovăția, liberi de 

orice acuzație, curați ca Dumnezeu, nevinovați pre-

cum cerul, strălucitori ca ziua cea veșnică.  

Așa este voia cea bună a lui Iehova. Nici mă-

car toate oștirile de îngeri sau de oameni nu pot să 

îi dea o mână de ajutor omului. Aici este nevoie de 

toată puterea dumnezeirii. Aici vedem nenumă-

rate simboluri revelatoare. Trebuie să le înțele-

gem pe fiecare așa cum se cuvine. Există o carte a 

promisiunilor profetice. Toate trebuie împlinite. 

Există un catalog înfricoșat al avertismentelor 

drepte. Toate trebuie puse în aplicare. Fiecare 

atribut sfânt își prezintă pretențiile hotărâte. Fie-

care trebuie satisfăcut pe deplin. Dacă dreptatea 

nu ar rămâne dreaptă, adevărul nu ar continua să 

fie adevăr și sfințenia nu ar străluci neîncălcată, 

aceasta ar însemna că Dumnezeu va trebui să fie 

zdrobit la pământ, Împărăția Lui va trebui să 

ajungă o trestie frântă și suveranitatea Lui ar fi o 

simplă umbră. Nu este un lucru ușor să li se aducă 

cinstea cuvenită acestor atribute. Dar aceasta este 

slujba ce trebuie împlinită. 
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O, suflete, bucură-te, fii vesel, mulțumește și 

adu-ți laudele! Un Rob de bunăvoie Se oferă să îm-

plinească această lucrare! O, sufletul meu, bucură-

te, fii vesel, mulțumește și adu-ți laudele, câtă vreme 

te poți apropia ca să vezi împlinirea. Momentul lu-

crării sosește. Oare Isus va face pasul înapoi? Impo-

sibil. „Iată-Mă, vin” (Evrei 10:7), rămâne glasul ini-

mii Sale dornice. De aceea, El trebuie să Se sme-

rească pentru a îmbrăca trupul omenesc. El trebuie 

să fie una în natura noastră de jos, una cu rasa noas-

tră. El nu se ferește de aceasta. El Se așează ca un 

prunc între urmașii lui Adam. El ia locul Răscumpă-

rătorului nostru. El, Cel pentru care cerurile nu sunt 

un cămin suficient de vrednic, este legănat ca Prun-

cul cel mai smerit al pământului. Slujba lui Iehova, 

răscumpărarea omului, cere smerirea Lui. Slujitorul 

mântuirii trebuie să meargă cu pași înceți prin fie-

care etapă a vieții de suferință. Hrana și băutura Lui 

sunt să facă voia Tatălui. Pentru aceasta, El nu Își 

permite niciun moment de întrerupere. El locuiește 

pentru o vreme în obscuritate, într-un oraș dispre-

țuit. El trudește la atelierul Său. Fiecare pahar al 

umilinței Sale este construit cu propriile mâini. 

Scena finală și efortul cel mai amar se întrevăd. Oare 

Isus se va clătina? Nu, ci El se grăbește pentru a le 

înfrunta pe toate. 
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Mergi alături de El în grădina chinului. Acolo 

poți vedea agoniile chinuitoare pe care mintea 

omenească este mult prea slabă ca să le înțeleagă. 

Acolo, Isus stă împovărat cu vinovăția poporului 

Său. El nu poate fi scutit. Mânia aleargă în jos cu 

furia ei revărsându-se asupra Lui. El Se pleacă 

blând în fața loviturii drepte. Robul de bunăvoie 

plătește toată datoria, suportă întreg blestemul, 

primește toată povara zdrobitoare și golește fie-

care potir al mâniei. Tot cerul aude acest glas: „Eu 

Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea, 

pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17:4). 

Acum, crucea este înălțată. Lemnul este ri-

dicat. Va ezita Isus? El este Robul de bunăvoie, 

dornic să împlinească totul. Ura amară a omului 

lovește în cuie. Iadul își lansează atacul direct. Ta-

tăl Își ascunde zâmbetul. Întreg pământul și întreg 

cerul Îl abandonează. Totuși, Isus continuă să slu-

jească de bunăvoie până ce se aude cel mai puter-

nic dintre cele mai puternice cuvinte: „S-a ispră-

vit” (Ioan 19:30). Da! Mântuirea este isprăvită! 

Răscumpărarea este asigurată! Fiecare simbol își 

găsește împlinirea! Fiecare plată este făcută! Fie-

care pedeapsă este îndurată complet! Blestemul 

este risipit! Satana este prăbușit! Granițele Iadului 

sunt zdrobite! Poporul Său este eliberat complet! 
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Voia Tatălui este împlinită, slujba sfântă este în-

cheiată, căci Robul lui Iehova a terminat lucrarea 

Sa glorioasă! „S-a isprăvit!” 

O, sufletul meu, poți cu adevărat să stai ne-

înfricat pe stânca acestei slujiri încheiate. Lucra-

rea este făcută până la capăt și pe veci. Cerurile Îl 

pot primi din nou. Robul intră având pe capul Lui 

cununa biruinței. Dar El slujește și acolo. Con-

strucția mântuirii este făcută din pietre nenumă-

rate. Toate trebuie găsite și așezate împreună, fi-

ecare la locul ei. Ele se găsesc pe multe coaste ale 

munților, în multe văi ascunse, și pe multe câmpii 

îndepărtate. Fiecare este un suflet prețios. Fiecare 

trebuie să fie dezgustat de spurcăciunea eului și să 

se bucure de sângele lui Isus, alipit cu o credință 

sinceră de brațele Lui mântuitoare. 

Ziua și noaptea, fără vreun moment de re-

paus, Isus duce înainte lucrarea de câștigare a su-

fletelor. El Își trimite Duhul pe aripile dragostei. 

El cheamă și echipează păstori care slujesc turmei 

Sale. La porunca Lui, ei înalță steagul crucii. Misi-

onarii devotați zdrobesc toate legăturile păcătoși-

lor și îi caută pe toți rătăciții sub soarele tropical, 

printre stâncile ținuturilor de gheață și printre tri-

burile pe care Satana le ține în legăturile reci ale 
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morții. Astfel, Hristos încă slujește scopurilor ha-

rului. Un glas puternic strigă: Veniți! Și toți cei 

rânduiți la viață ascultă. Valurile vindecătoare se 

năpustesc înainte până ce turma binecuvântată 

este completă. Apoi vine sfârșitul. Planul glorios 

este încheiat glorios. Împărăția este dată în mâi-

nile Tatălui. Slujitorul de bunăvoie a adunat toată 

turma, toate oile fiind mântuite. Niciuna nu este 

pierdută. Niciuna nu este absentă. Fiecare mem-

bru al trupului Lui tainic își ocupă locul. 

Cititorule, care va fi locul tău în acea zi? O, 

oprește-te! Nu lepăda această întrebare de la tine! 

Poate că tu suspini: „Aș vrea să fiu numărat prin-

tre cei mântuiți, dar cum pot avea această nă-

dejde? Spune-mi!” Care este temerea ta? Te gân-

dești că loviturile groaznice ale păcatelor tale ar 

putea să fie mai strașnice decât dorința Lui de a te 

mântui? Dacă toată vinovăția tuturor celor 

pierduți ar fi înmulțită peste puterea rațiunii de a 

o măsura, apăsând greu asupra conștiinței tale, 

totuși poți să îndrăznești să vii la picioarele Lui. 

Isus cel dornic nu te va alunga. Inima Lui, dragos-

tea Lui, zelul Său, mila Lui, rănile Lui sângerânde, 

slujba pe care a împlinit-o – toate acestea împie-

dică așa ceva. Acțiunile Lui de pe pământ și glasul 

Lui din ceruri nu sunt în zadar. 
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A căutat vreun ticălos odihna în El, și nu a 

primit un bun venit mai mult decât și-a închipuit? 

Zboară în duhul la sfinții strălucitori din lumină. 

Mărturia fiecărei inimi vesele este aceeași. Ei toți 

Îi dau gloria lui Isus, Cel ce a slujit de bunăvoie. 

Cu glasurile unite, ei îți vor spune că, atunci când 

și-au pus sufletele pierdute în brațele Lui, El le-a 

îmbrățișat cu blândețe și le-a înveselit cu dulceață, 

iertându-le complet și mântuindu-le în întregime. 

Ascultă acum vocea Lui! Pe tot parcursul Bibliei și 

de pe buzele credincioșilor, ea sună și astăzi așa: 

Vrei și tu? Vei fi și tu mântuit? 

Fii îndemnat! Nu întârzia! Lasă ca acest mo-

ment să te găsească în postura unui cerșetor dor-

nic la crucea unui Mântuitor dornic. Nimeni nu a 

pierit vreodată pentru că Hristos nu ar fi vrut să îl 

audă. Nimeni nu a căzut vreodată în iazul de foc 

din cauză că El i-ar fi întors spatele strigătului și 

implorării. 

Dar stai, există un alt cuvânt. El pecetluiește 

pierzarea doar în cazul celor care nu folosesc 

oportunitatea iertării. Ia aminte, ca nu cumva să 

te zăvorăști în condamnarea deznădăjduită. „Nu 

vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!” (Ioan 

5:40). 
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15 
CHIVOTUL                          

LEGĂMÂNTULUI 
 

„Să facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea 

lui să fie de două coturi și jumătate, lățimea de 

un cot și jumătate, și înălțimea de un cot și ju-

mătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești 

pe dinăuntru și pe dinafară, și să-i faci un che-

nar de aur de jur împrejur” (Exod 25:10-11). 

 

Cititorul meu, vino să vezi marea minunăție a 

uimitorului cort - Chivotul. Pentru el a fost ridicat 

cortul cel sfânt. Pentru el a fost pus deoparte locul 

preasfânt. Aceasta este cea mai bogată bijuterie din 

locul sacru. Piatra din capul unghiului a susținut 

Cortul. Forma ei a fost mai întâi arătată în cer. Dum-

nezeu i-a dat planul lui Moise. În ceruri, ea este vizi-

bilă prin credință. Ioan a văzut-o cu ochiul răpirii, 

căci citim astfel: „Templul lui Dumnezeu, care este 

în cer, a fost deschis: și s-a văzut chivotul legămân-

tului Său, în Templul Său” (Apocalipsa 11:19). 
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Totul Îl prezintă pe Hristos. El este Chivotul 

răscumpărării, Cel care a venit de sus. La împlini-

rea vremii, el a fost construit aici, jos. Acum, el 

strălucește și va străluci în veac – slava glorioasă 

a noului Ierusalim. Când Dumnezeu descrie lucru-

rile sfinte, poți vedea că acest Chivot are întâie-

tate. El arată mai întâi lucrurile care Îl ilustrează 

cel mai clar pe Fiul Lui. Voia Lui este ca Hristos să 

fie arătat fără vreun nor, în splendoarea Lui com-

pletă. Același gând să fie și în noi! Fie ca El să ne 

umple fiecare gând și fiecare faptă! Nicio rezervă 

și niciun văl nevrednic să nu întunece strălucirea 

zâmbetului Lui minunat. Dumnezeu pune pe pri-

mul loc gloriile Fiului Său întâi născut. Vai de 

omul care Îl ascunde înapoia lui! 

Chivotul este o cutie simplă. Lungimea ei 

este de mai puțin de trei coți. Înălțimea și lățimea 

sunt doar cu puțin peste un cot. Isus este de o mă-

reție simplă. El nu are nevoie de nicio artă pentru 

a decora harul Său. Doar gustul necurat și vrednic 

de milă este acela care tânjește după spectacol ex-

terior. 

Esența chivotului este lemnul. Aceasta îi do-

vedește originea pământească. Pomii răsar din 

acest sol umil. Aici, Isus este ilustrat ca Sămânța 
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femeii, Răscumpărătorul rasei noastre. O, sufletul 

meu, gândește-te tot mai mult la vizita lui Hristos 

în lumea noastră de jos. El îmbracă zdrențele tem-

niței noastre, pentru a putea suporta pedeapsa ei. 

El devine Om așa încât, cu buzele omului, să poată 

sorbi întreaga cupă a mâniei. Suferințele Lui în 

trup epuizează toate pedepsele pe care noi ar tre-

bui să le suportăm.  

Lemnul folosit nu este un lemn obișnuit. Co-

rupția nu îl poate contamina. El sfidează decăde-

rea. Tot astfel, natura omenească, atunci când este 

îmbrăcată de Hristos, este lipsită de cea mai mică 

pată a păcatului. Este o priveliște plăcută să Îl ve-

dem pășind pe pământ și niciun fel de murdărie 

nu se agață de picioarele Lui. Este la fel de plăcut 

când vedem că El respiră aerul nostru poluat, fără 

a fi afectat de atingerea lui infecțioasă. 

Chivotul este mai mult decât lemn. Fiecare 

parte a lui este acoperită cu aur curat. Așezat peste 

lemnul brut, acest metal arată că Isus al nostru 

este mai mult decât Om. Măreț adevăr! Cântați, o, 

ceruri, și bucură-te tu, pământ! Mântuitorul sme-

rit este Dumnezeul puternic! Zadarnice ar fi ră-

nile, sângele, agonia, moartea, dacă meritele Lui 

nu ar avea o valoare infinită. Un suflet care nu a 
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păcătuit niciodată ar putea răscumpăra un singur 

suflet păcătos de sub blestem. Prin contrast, Isus 

satisface dreptatea pentru mulțimi de oameni, 

pentru poporul Său care este ca firele de nisip ale 

mării și ca stelele nopții. Dumnezeirea Lui Îl echi-

pează pentru această lucrare măreață. Fiecare act 

și fiecare durere ale Lui sunt la fel de nemăsurate 

pe cât Dumnezeu poate fi. Pe crucea Lui, morți in-

finite sunt supuse morții. Ascultarea infinită este 

produsă prin viața Lui. O, sufletul meu, privește 

adesea la Chivot! El mărturisește că Hristos este 

un Om adevărat, un Om nepătat, un Om unit cu 

dumnezeirea perfectă și astfel Mântuitorul nece-

sar situației noastre. 

O cunună sau chenar de aur înconjoară chi-

votul. Aceasta vorbește despre starea regală. Oare 

nu este Hristos un Împărat? Glasul Tatălui decide 

acest lucru: „Totuși, Eu L-am uns pe Împăratul 

Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt” (Psalmul 

2:6). Duhul exclamă: „Pe haină și pe coapsă avea 

scris Numele acesta: Împăratul împăraților și 

Domnul domnilor” (Apocalipsa 19:16). Cine nu va 

adăuga: „Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, 

porți ale inimii mele, ca să intre Împăratul slavei” 

(cf. Psalmul 24:7-9)? Ferice de cei care Îi dau stă-

pânirea peste fiecare gând și Îl încununează zilnic 
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cu coroanele înalte ale laudei! Dacă cei necredin-

cioși Îl străpung cu țepușele batjocurii, sper că tu, 

cititorul meu, pui pe fruntea Lui comoara sufletu-

lui tău răscumpărat. 

Cuferele sunt făcute pentru a păstra anumite 

comori. Ele au custodia lucrurilor prețioase. Cu si-

guranță că ceea ce este păzit între pereții unor as-

tfel de cufere trebuie să fie comori neprețuite. Și 

așa și este. Chivotul primește tablele Legii. Dum-

nezeu Și-a revelat voia. El a desenat o hartă a sfin-

țeniei Sale transcendente. Această transcriere a 

gândului veșnic a fost pusă în acest cufăr. Acum 

privește la Hristos. El este Chivotul care conține 

Legea. Duhul locuiește în El, nu slova. Lumea a 

respins acest cod. Omul l-a alungat de la el. Hris-

tos S-a dat pe Sine pentru a fi căminul lui sacru. 

El l-a ascuns în cămările pieptului Său. Iată apelul 

Său: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea 

Ta este în fundul inimii mele” (Psalmul 40:8). 

Hristos este Legea întruchipată. 

Apoi chivotul este acoperit. Un capac de aur 

masiv este așezat cu un scop special și are un 

nume deosebit. Scopul este acela de a ascunde Le-

gea de privirile oricărui om. Aceasta ne aduce la 

lucrarea glorioasă a lui Hristos. Legea are un glas 
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hotărât. Observă cerințele ei. Ele sunt foarte lungi 

și foarte late. Lățimea lor cuprinde totalitatea vie-

ții fiecărui om. Ele cer ascultare rigidă, fără cea 

mai mică greșeală sau eșec. Observă de asemenea 

blestemul ei! Pe buzele Legii se află o avertizare 

înfricoșătoare. Pierzarea veșnică este condamna-

rea pentru încălcarea Legii. Hristos vine și as-

cunde aceste cerințe îngrozitoare. El Se așază 

peste dimensiunile vaste ale Legii care cere și care 

condamnă. Viața Lui este satisfacerea întregii 

Legi. Tot astfel, El suportă pedepsele ei cele mai 

mari. El suferă totul până ce mânia Legii nu mai 

poate cere nimic. Dumnezeu privește asupra Fiu-

lui Său, și găsește ascultarea împlinită și bleste-

mul îndurat. Un capac de aur ascunde toate pre-

tențiile Legii. Ea nu cere altceva de la om. 

Capacul are un nume special. El se numește 

Capacul ispășirii. Ni se spune acum de ce este con-

struit din aur curat, fără vreun adaus. Îndurarea 

nu își poate avea originea decât în ceruri. Este 

adevărat că ea este îndreptată către rasa noastră 

căzută și aleargă către pământ, dar originea ei 

înaltă este cu mult mai sus. De aceea, nimic nu 

poate să formeze acest capac al ispășirii decât au-

rul curat, simbolul lui Dumnezeu. Acesta este un 

nume potrivit. Ce este îndurarea, dacă nu Hristos 
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în lucrarea Sa încheiată? Hristos este oceanul în-

durării, în care fiecare picătură constituie demon-

strația compasiunii Lui infinite. El este muntele 

îndurării, stăpânind peste ceilalți munți, în care 

fiecare particulă este bunătatea lui Dumnezeu. El 

este oglinda iubitoare a lui Dumnezeu, culmea ha-

rului blând. O, sufletul meu, cunoaște mângâierea 

deplină a capacului ispășirii! Când eșecurile tale te 

umplu de tristețe, privește-L pe Hristos, Capacul 

ispășirii tale, întinzându-Și roba asupra ta! Când 

tunetele amenințătoare se revarsă asupra ta, ca-

ută siguranța în coapsa Lui păzitoare. Binecuvân-

tează-L din ce în ce mai mult pe Isus! Îndurarea 

Lui ocrotește. Îndurarea Lui mântuiește. Îndura-

rea Lui este veșnică. 

Se mai poate adăuga ceva chivotului? Cre-

dința vede unele dovezi ale sufletelor răscumpă-

rate. Ea privește din nou și nu în zadar. La fiecare 

capăt este așezat un heruvim. Niciun metal străin 

nu este folosit la construcția acestei perechi stră-

lucitoare. Ei și capacul ispășirii sunt una și aceeași 

piesă. Aceștia își întind aripile, umbrind capacul. 

Ei își îndreaptă fețele unul către celălalt, dar pri-

vesc intenționat asupra capacului pe care-l um-

bresc. 
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Cititorule, vino să înveți câteva lecții evi-

dente de la acești heruvimi. Ei se odihnesc pe ca-

pacul ispășirii. Moștenitorii vieții nu depind de ni-

mic altceva decât de Hristos. Ei se sprijină pe El 

pentru orice ajutor. Ei își aruncă poverile păcate-

lor lor asupra Lui. „Nimeni nu poate pune o altă 

temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus 

Hristos” (1 Corinteni 3:11). 

De asemenea, ei sunt părtași Domnului. El 

este Capul – ei sunt membrele. Aceeași sevă pă-

trunde prin trunchi și prin brațe. Duhul lui Hristos 

animă fiecare fibră a Bisericii. Ei sunt toți „părtași 

firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). 

Aripile lor întinse vorbesc despre disponibi-

litatea lor pentru lucrare imediată. Strigătul dra-

gostei lor mulțumitoare este întotdeauna acesta:  

„Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele Apostolilor 

9:6). Doar trebuie să se audă cuvântul, și voi zbura 

imediat. Aripile mele găsesc bucurie să alerge în 

Numele Tău. Heruvimii privesc unul către celălalt. 

Există unitate în scop, unitate în inimă și unitate 

în acțiune, semnul curat al fiilor puri ai lui Dum-

nezeu. Ei nu privesc la sine, ci la binele comun. 

Fără a avea priviri divergente, și fiind în armonie 

și dragoste, ei caută gloria Domnului lor slăvit. 
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Dar orice ochi este ațintit la Hristos! Privi-

rile lor sunt îndreptate către tainele Capacului is-

pășirii. Nu au ochi pentru alte obiecte, nici gân-

duri pentru altă cunoștință. Suspinul lor este 

acesta: O, dacă am putea să Îl cunoaștem tot mai 

mult și să vedem cu privirea tot mai clară minu-

nățiile Persoanei Lui, ale harului Său, ale dragos-

tei Lui și ale lucrării Sale. Cu cât cercetează mai 

mult, cu atât ei învață mai mult. Cu cât învață mai 

mult, cu atât tânjesc după mai mult. Veșnicia ar 

trebui să se încheie înainte ca aceștia să atingă 

sfârșitul cunoașterii lui Hristos. 

O promisiune care aduce cerul pe pământ 

înconjoară întregul. Dumnezeu adaugă: „Acolo Mă 

voi întâlni cu tine; și de la înălțimea capacului is-

pășirii” (Exod 25:22). Sufletul anxios va suspina 

adesea gândul următor: „Ah! dacă aș ști unde să-

L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul 

Lui de domnie” (Iov 23:3). 

Dragul meu cititor, nu există nicio îndoială. 

Ținta este fixată. Vino la Capacul ispășirii! Acolo, 

Dumnezeu este prezent pentru a auzi, pentru a 

răspunde și pentru a binecuvânta. Acolo, El Își va 

deschide toată inima și te va trata ca pe un prie-

ten, cu toată libertatea dragostei intime. De aceea, 



190         EVANGHELIA DUPĂ EXOD  |  HENRY LAW 

nu mai amâna. Vino înaintea lui Hristos, neprihă-

nirea ta care împlinește Legea! Pretinde-L pe Hris-

tos ca jertfa ta care ispășește pedeapsa Legii. 

Arată-L pe Hristos așa cum este arătat de Dumne-

zeu, ca o jertfă ispășitoare, ca acel Capac al ispăși-

rii, „prin credința în sângele Lui” (Romani 3:25). 

Când tu te apropii, Dumnezeu Se va apropia de 

tine. Tu vei veni în Hristos, și El te va întâlni în 

Hristos. Capacul ispășirii te unește cu Dumnezeu. 

Capacul ispășirii Îl unește pe Dumnezeu cu tine.  

Va spune cineva oare că astăzi nu mai există 

chivotul lui Moise? Este adevărat. Când templul a 

căzut, a dispărut și acest chivot. Dar Hristos, 

esența, trăiește în veac. În ceruri, tronul de har nu 

poate fi mișcat. Numele s-a schimbat, dar realita-

tea este unică. Formele materiale s-au pierdut, dar 

binecuvântările de substanță au viață veșnică. Da!  

Câtă vreme suntem nevoiași, putem merge 

cu tot curajul la un tron pregătit. Dumnezeu aș-

teaptă cu mâna deschisă. Poporul Său primește 

harul cu mâna deschisă.  

O, sufletul meu, treci adesea prin acest văl 

rupt. Te vei întoarce copleșit de îndurări, îmbogă-

țit în har, împrospătat de părtășia cerească și pre-

gătit pentru casa de sus. 
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Mai mult, chivotul avea drugi, prin care pre-

oții îl purtau. Chivotul era centrul constant al po-

porului Israel în marșul lui prin pustie. Chivotul 

mergea sau se oprea odată cu poporul. Astfel, 

Hristos rămâne în inima credincioasă. Acasă sau 

în depărtare, în singurătate sau la lucru, Dumne-

zeirea ce locuiește în cel sfânt îi dă demnitate și 

pace. Drugii nu pot fi scoși. Ei și-au păstrat locul, 

pregătiți pentru următoarea mișcare. Este adevă-

rat că Hristos nu îi abandonează niciodată în final 

pe cei care L-au primit cândva. Dar ei trebuie să 

vegheze și să se roage, să se alipească de El cu dra-

goste fierbinte și cu zel. Dacă lumea își face loc în 

interior, iar poftele rivale sunt hrănite, zâmbetul 

Său blând va înceta să înveselească, iar prezența 

Lui prețioasă va părea că se risipește. De aceea, 

congregațiile noastre trebuie să se teamă. Drugii 

ne oferă avertismentul că îndepărtarea poate fi la 

un pas distanță. Evanghelia vine, ea cheamă, dar 

dacă nu este luată în seamă, trece mai departe și 

poate să nu mai fie auzită. Adevărata Lumină a 

strălucit asupra multor locuri care acum sunt în-

tuneric în valea neagră a morții. 

Dragul meu cititor, nu lăsa ca acest Chivot 

să îți vorbească în zadar. Primește-L, prețuiește-L 

și binecuvântările lui Obed-Edom te vor îmbogăți. 
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„Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui 

Obed-Edom din Gat, și Domnul l-a binecuvântat 

pe Obed-Edom și pe toată casa lui” (2 Samuel 

6:11). 

 Adu-L adânc în inima ta! Când vei face 

aceasta, toate întăriturile păcatului vor cădea îna-

intea Lui, cum a căzut cetatea Ierihon. Idolii for-

malismelor auto-neprihănite vor fi zdrobiți la pi-

cioarele Lui, asemenea Dagon-ilor decapitați. 

Când vei ajunge la râul Iordan, Hristos, adevăratul 

Chivot, te va duce înainte și va despărți apele ca 

să poți ajunge în ținutul odihnei veșnice. 
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16 
PÂINEA PENTRU                     

PUNEREA ÎNAINTE 
 

„Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, 

ca să fie necurmat înaintea Mea” (Exod 25:30). 

 

Ai trecut pragul casei harului? Este moartea 

sufletului înapoia ta? Este viața sufletului partea 

ta de moștenire? Dacă da, precis ești unul dintre 

cei care tânjesc zilnic după hrana divină. Dovada 

vieții tale este sigură. Pruncul tânjește după 

hrană. Pentru cel credincios, nicio hrană nu satis-

face, decât Hristos însuși. 

Aceste propoziții sunt scrise pentru a te în-

curaja la un astfel de ospăț. O masă este pusă aici, 

pe care se aduce Persoana și lucrarea lui Hristos. 

Sfinții din vechime au descoperit abundența. To-

tuși, aș vrea să îți arăt mai mult. Ospățul este și 

mai bogat. Chemarea Duhului este auzită con-

stant: „Ascultați-Mă dar, și veți mânca ce este bun, 
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și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase” 

(Isaia 55:2). Dumnezeul nostru cel bun dă porunca: 

„Să faci o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să 

fie de doi coți, lățimea de un cot, și înălțimea de un 

cot și jumătate. S-o poleiești cu aur curat, și să-i faci 

un chenar de aur de jur împrejur” (Exod 25:23-25). 

Observă aceasta! Gândul și planul vin în întregime 

de sus. Nu avem de-a face cu un model sau cu un 

plan omenesc. Dumnezeu a iubit, Dumnezeu a do-

rit, Dumnezeu a vorbit. Așa cum Hristos este izvo-

rul harului fără plată, harul desenează fiecare ima-

gine prin care ni-L revelează pe Hristos. 

În înălțime, masa este egală cu chivotul. Mă-

sura lungimii și a lățimii ei este mai mică. Lemnul 

din care este făcută este identic. Chenarul interior 

este acela al lemnului ales, a cărui natură poate să 

reziste oricărei pete. La exterior, ea strălucește în 

splendoarea aurului curat. 

Cititorule, privește la învățătura prețioasă 

acestor semne alese. Termenii lor sunt clari. Ei de-

monstrează minunăția răscumpărării. Lemnul 

este pus laolaltă cu aurul. Aceasta este umanitatea 

umilă luată în Dumnezeu. Aceasta este Dumneze-

irea unită cu trupul nostru smerit. Dumnezeu ră-

mâne Dumnezeu, și totuși este Om. Omul rămâne 
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Om, și totuși este una cu Dumnezeu. Așa este Isus 

al nostru – El vine, lucrează, și moare pe pământ. 

Așa este Isus al nostru – El este așezat în ceruri, 

unde lucrează și stăpânește. 

Cititorule, fie ca laudele neîncetate să dove-

dească faptul că recunoștința ta observă acest ade-

văr. Strigă și exclamă – Hristos este Om! Faptele 

Lui sunt socotite ale mele! Hristos este Dumnezeu 

– faptele Lui trebuie să fie suficiente! 

Masa este bine încărcată. Hristos este bogă-

ția oricărei provizii abundente. Socotește toate pi-

căturile oceanului și toate firele de praf care for-

mează globul nostru, socotește toate razele care se 

coboară de la soare, și ele sunt nimic prin compa-

rație cu El. Privește la alte mese. Bogățiile lumii 

sunt praf care îneacă. Cei înfometați mănâncă, și 

foamea lor mușcă cu niște dinți tot mai ascuțiți. 

Eul este un gunoi sec. Niciun suflet omenesc nu 

poate să capete împrospătare din acea hrană stri-

cată. Simpla formă exterioară a ritualurilor religi-

oase este la fel de lipsită de substanță pe cât este 

norul trecător. Mulți oameni vizitează aceste 

mese, dar dezamăgirea îi lovește pe toți. Același 

lucru este valabil în cazul oricărei mese, cu excep-

ția lui Hristos. El este o abundență veșnică. El este 
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acea unică masă întotdeauna plină. Dar în ce con-

stă hrana? Ceea ce este pus pe masă este pâinea: 

„Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca 

să fie necurmat înaintea Mea” (Exod 25:30). Cre-

dința cunoaște bine această emblemă. Ea a stat 

adesea fermecată la picioarele lui Isus și L-a auzit 

spunând cu buzele Sale: „Eu sunt Pâinea vieții” 

(Ioan 6:35). Ea cunoaște de asemenea gustul care 

o împrospătează. Ea L-a găsit pe Hristos drept to-

iagul puterii, seva sănătoasă care îi întărește pu-

terile slăbite. 

Dar pâinea este făcută din grâu, pe care pă-

mântul îl dă și truda îl macină, pe care procesul 

culinar îl frământă și flacăra cuptorului îl coace. 

Hristos este toate acestea. El este os din oasele 

noastre și carne din carnea noastră. Povara grea a 

păcatelor omului L-au zdrobit la pământ și L-au 

pus în mormânt. Tot Iadul și-a dat toată strădu-

ința ca să Îl cearnă așa cum este cernut grâul. Apoi 

toate flăcările mâniei lui Dumnezeu și-au aruncat 

arșița asupra Lui. Astfel, El a devenit Pâinea lui 

Dumnezeu – Pâinea mântuitoare a sufletelor! 

 Va putea vreun alt grăunte să facă această 

pâine consacrată? Ce spune Domnul? „Să iei floare 

de făină” (Levitic 24:5). Niciun grăunte necurat, 
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nicio teacă, niciun pic de pleavă nevrednică nu tre-

buie să păteze acest aluat sfânt. Tot materialul lui 

trebuie făcut din făină curată. Aici vedem umani-

tatea lui Hristos, liberă de rău așa cum numai vi-

ața lui Dumnezeu poate fi. Acest adevăr este pre-

țios. Sufletul nerăbdător se va întreba adesea: pot 

să mă așez în patul meu și să mor fără frică, ba-

zându-mă pe Hristos? Duhul folosește sabie după 

sabie pentru a ucide toate îndoielile. El aduce măr-

turie prin cuvinte și simboluri frecvente, asupra 

faptului că păcatul nu se mai poate atinge de el 

după cum mâna omului nu poate atinge scaunul 

de domnie al lui Dumnezeu și nici nu poate păta 

soarele. 

Un nume deosebește această hrană. Ea este 

denumită Pâinea pentru punerea înainte. Terme-

nul face referire la Pâinea fețelor sau Pâinea pre-

zenței. În numele și titlurile biblice există o mul-

țime de adevăruri. Atunci când le descoperim, 

pare că sensurile lor sunt inepuizabile. Aici, sun-

tem învățați că această pâine era pusă înaintea fe-

ței lui Iehova, în prezența Lui mediată. Aceasta 

este emblema Domnului nostru. Nu a existat ni-

ciun moment în care El să nu fi trăit înaintea ochi-

lor Tatălui Său. El spune: „când a pus temeliile pă-

mântului, Eu eram meșterul Lui, la lucru lângă el, 
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și în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîn-

cetat înaintea Lui” (Proverbe 8:29-30). Dumnezeu 

L-a văzut astfel ca fiind centrul unic al dorinței ini-

mii Lui. De aceea, privirea Sa nu s-a îndepărtat ni-

ciodată de la Fiul. El Îl vede și astăzi cu o privire 

iubitoare, după ce a împlinit tot planul harului 

Său, după ce a preamărit Numele Lui dincolo de 

orice onoare, după ce a apărat măreția adevărului 

și a dreptății. Dumnezeu Își găsește plăcerea dulce 

în această Pâine a prezenței Lui. 

Numărul pâinilor este unul bine determinat, 

anume doisprezece. „Să le pui în două șiruri, câte 

șase în fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea 

Domnului” (Levitic 24:6). Există un sens dulce în 

această regulă bună. Doisprezece exprimă numă-

rul semințiilor din Israel. Fiecare își are locul po-

trivit pe masa dinaintea lui Dumnezeu. Semințiile 

erau diferite între ele, ca mărime, bogăție, promi-

siuni, privilegii, moștenire și stare. Totuși, niciuna 

nu este trecută cu vederea, niciuna nu este lepă-

dată. Masa așezată îi face pe oameni egali înaintea 

lui Dumnezeu. 

Semințiile numărate ale Israelului sunt o 

imagine clară a Bisericii răscumpărate. De aceea, 

fiecare copil al credinței este prezent în Pâinea 
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aceasta. Ei sunt toți mădulare ale trupului Dom-

nului. În Isus, ei toți se înfățișează înaintea privirii 

Tatălui. Da, mărimea credinței poate să fie diferită 

de la unul la altul, pentru că unii pot să se atingă 

cu mâna tremurândă de marginea veșmântului lui 

Isus, pe când alții pot trăi cu capetele fermecate 

plecate pe pieptul Lui. Totuși, dacă există o cre-

dință, există și o ușă deschisă înaintea Domnului 

pe care nimeni și nimic nu o va închide vreodată. 

Hristos îi susține pe toți în Sine. El Se descoperă 

tuturor. Ei trăiesc în El. Ei mor în El. Ei înviază în 

El. Ei stau împreună cu El în locurile cerești. Pri-

virea lui Dumnezeu, care se odihnește asupra Fiu-

lui Său, îi vede. Dragostea care zâmbește către 

Isus zâmbește și către ei. 

Credinciosule, oricare ar fi nevoia ta, starea 

ta mizeră, simțământul păcatului tău, dezgustul 

tău față de eul ticălos, întoarce-te către pâinea 

prezenței Domnului. Acolo, chipul tău este plăcut. 

Hristos trăiește pentru a te reprezenta. În timp ce 

Dumnezeu Își găsește plăcerea în El, Hristos Își 

găsește plăcerea și în tine. El te vede constant îm-

brăcat în Fiul Său. 

Pâinea a primit o cunună asupra ei. Cununa 

era tămâia. Astfel, un parfum constant răspândea 
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plăcere în jur. Hristos este acel parfum dulce. Sân-

gele ce îndepărtează păcatul, rugăciunea mijloci-

toare, neprihănirea fără pată, tămâia lucrării în-

cheiate sunt mirul cerului. O, sufletul meu, este 

Hristos această tămâie pentru tine? Ascultă glasul 

care îți spune: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 

care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Există în 

tine răspunsul fericit: acesta este Mântuitorul 

meu preaiubit, în El îmi găsesc toată plăcerea? 

În fiecare dimineață de Sabat, preoții aduceau 

provizii proaspete. Masa nu trebuia să fie niciodată 

goală. Voi, slujitori ai lui Hristos, subliniați bine 

acest adevăr. Este un semn care vă arată că trebuie 

să vă hrăniți turmele. Ceasul Sabatului este timpul 

de aur. Amvonul se deschide față de voi. Mulțimile 

adunate privesc la buzele voastre. Cei înfometați 

presează în jurul vostru ca să fie hrăniți. Ce pâine le 

aduceți? Nicio pâine nu poate satisface, dacă nu este 

Hristos. El trebuie cules. Această hrană trebuie cu-

leasă din câmpurile plăcute ale Scripturii, unde nu 

crește nimic altceva decât cele mai sfinte grăunțe. Ea 

trebuie cernută cu cea mai nerăbdătoare cercetare. 

Ea trebuie lucrată pe genunchi noștri. Ea trebuie în-

țesată cu o rugăciune fierbinte. Ea trebuie să fie în-

totdeauna proaspătă, mereu aceeași. Savoarea ei 

trebuie să fie doar Hristos. 
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Pâinea prezenței Domnului era aceeași în 

substanță și în formă – dar așezată și pregătită 

proaspăt pentru folosirea ei sacră. Priviți bine la 

acest lucru! O turmă clătinată și în decădere ar pu-

tea mișca mulțimi de îngeri până la lacrimi. Dar 

turma se va clătina și va decădea dacă o hrăniți cu 

otravă sau dacă pâinea este învechită. Vai de pre-

dicatorul care păcătuiește astfel! Nu poate exista 

vreo scuză. Biblia este înaintea lui. Ea este o viste-

rie în care Hristos este totul și totuși este mereu 

proaspăt. Oare cine nu va lua din această visterie 

ca să poată da mai departe? Oare cine nu va da din 

această hrană ca să îi poată salva de la moarte pe 

alți? Ascultă la suspinul multor suflete înfometate: 

„Mi-e foame. Această hrană este lipsită de Hristos. 

Mi-e foame. Această pâine este lipsită de gust”. 

După folosirea ei, pâinea devine hrana preo-

ților. În locul sfânt, ei mâncau hrana sfântă. Există 

o grijă specială pentru cei care fac această lucrare 

specială. De ce? Ei au o nevoie specială. Acesta este 

cazul păstorului. Ce griji îl apasă! Ce trudă îl epu-

izează! Ce zile și nopți de anxietate îl zdrobesc! 

Dar Isus îl cheamă în cămara secretă a prezenței 

Sale și îl hrănește cu roadele dintâi ale adevărului 

Lui. Astfel, cu o putere proaspătă, păstorul aleargă 

din nou pe cursul lui, asemenea soarelui. Dar vai 
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de acela care predică un Mântuitor pe care nu L-a 

văzut niciodată, care predică un Hristos cu o inimă 

lipsită de Hristos, sau de pe buzele căruia lipsește 

Hristos. Există un glas din patul de foc al lui Ba-

laam și un vaiet în temnița de jos a lui Iuda, care 

lansează avertismente cu o notă uluitoare. Nimeni 

să nu Îl predice pe Hristos dacă nu se hrănește din 

El cu o inimă fermecată! 

Aici este hrana pentru întreaga familie a 

credinței. În zilele Evangheliei, cel mai umil slu-

jitor este un preot al lui Dumnezeu. „El a făcut 

din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, 

Tatăl Său” (Apocalipsa 1:6). De aceea, toți sunt 

invitați la Pâinea prezenței Sale. Copii ai harului, 

cunoașteți-vă privilegiul înalt! Masa, cu toate co-

morile ei, este întinsă pentru voi. Priviți la Pâinea 

prezenței Sale! Ea vă spune ce este adevăratul act 

al credinței. Este oare suficient să auzi de această 

Pâine? Este oare suficient să o vezi, să o miroși și 

să atingi? O, nu! Auzirea și vederea nu îndepăr-

tează foametea și nu aduc nicio putere. Pentru a 

căpăta hrana, buzele trebuie să guste și hrana 

trebuie să circule prin trup. Astfel, Hristos tre-

buie primit în tot harul Lui, în tot adevărul Lui, 

în fiecare fibră a inimii și sufletului. El trebuie să 

fie prezent în omul interior, fiind viața vieții 
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noastre și tăria tăriei noastre, sănătatea sănătății 

noastre și bucuria bucuriei noastre! 

Cititorule, tânjește sufletul tău după Hristos 

în felul acesta? Te ospătezi astfel din El? El este 

înaintea ta. Nu trebuie să Îl cauți undeva departe. 

Credința poate să Îl primească în orice moment și 

în orice loc. Ea exclamă: „Doamne, dă-ne tot-

deauna această pâine” (Ioan 6:34) — și ea apucă 

Pâinea; apucând-o, se bucură, și bucurându-se, bi-

necuvântează. Binecuvântând, ea primește mai 

mult și se întărește mai mult, arătându-și puterea 

tot mai mare printr-o slujire mai mare și printr-o 

laudă mai mare. 

Dar poate că pe tine nu te interesează nimic 

din acest ospăț al Evangheliei, din această pâine a 

prezenței Lui. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să te 

conducă la ea în îndurarea Lui! Ascultă! El strigă 

către tine: „Veniți, căci iată că toate sunt gata” 

(Luca 14:17). Oare vei refuza? Amintește-ți de Eva! 

Ispititorul i-a arătat fructul oprit. Cât de ușor s-a 

lăsat ea amăgită și cât de repede l-a luat! El îți 

arată acum tecile și gunoiul acestei lumi. Oare te 

vei lăsa amăgit ușor? Păcatul atins, păcatul gustat, 

păcatul digerat - este Iadul și toate durerile Iadu-

lui. Tu vino la acest ospăț! Ia-L pe Hristos, iubește-
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L pe Hristos, hrănește-te zilnic și ceas de ceas din 

Hristos – și ale tale vor fi plinătatea bucuriei de 

acum și fericirea veșnică a întregului Rai! 
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17 
SFEȘNICUL DE AUR 

 

„Să faci un sfeșnic de aur curat: sfeșnicul acesta 

să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potira-

șele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bu-

cată” (Exod 25:31). 

 

Dragul meu cititor, gândul cel sfânt intră în 

cortul sfânt. El trece dincolo de o perdea groasă, 

în ținutul cel mai bogat. Apoi înaintea ta își face 

apariția o scenă impresionantă! Lumina strălu-

cește în jur cu cea mai plăcută blândețe a ei. Va-

sele de aur curat reflectă înapoi razele străluci-

toare. De unde curge această strălucire? Razele 

cerului nu-și trimit ajutorul. Niciun soare nu se 

joacă în acea încăpere, și nicio rază a lunii nu 

doarme între pereții radianți. Un sfeșnic se înalță 

cu cele șapte capete încununate, iar noaptea dis-

pare. Credința privește și observă imediat locul 

sfânt. Memoria bucuroasă își amintește de „ceta-

tea [care] n-are trebuință nici de soare, nici de 
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lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui 

Dumnezeu, și făclia ei este Mielul” (Apocalipsa 

21:23). Ea vede că aceasta trebuie să fie o imagine 

a căminului ceresc în care Hristos este lumina de-

plină. De aceea, lumina de aici Îl ilustrează pe 

Isus. Hristos este Sfeșnicul cu cele șapte candele. 

Fără El, totul este întuneric. 

Să ne oprim aici și să observăm, cu o rugă-

ciune smerită, frumusețile acestei imagini a Evan-

gheliei. Duhule Sfânt, dorim să Îl vedem pe Isus. 

Te rugăm, descoperă-ne Persoana Lui! Niciun om 

nu poate învăța în inima lui dacă glasul învățăturii 

Tale nu se aude. 

Mai întâi, care este materialul din care se 

construiește un sfeșnic care să Îl prefigureze pe 

Hristos? Cea mai scumpă bogăție pare prea puțin 

pentru o astfel de întrebuințare aleasă. Orice este 

lipsit de vrednicie când este pus alături de El. Dar 

pământul poate să-și dea doar cea mai pură sub-

stanță. Avem de-a face aici cu aur curat. Acesta este 

metalul pe care Dumnezeu, marele Meșter, îl alege. 

Această alegere ne arată că Hristos este un 

Mântuitor cu totul de aur! Da! În El nu există ru-

gină, nici zgură, nici pată sau zbârcitură. Observă 

bine sângele Lui! Ce adevăr uimitor! El este divin. 
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El zdrobește divin toți munții răului și ai păcatu-

lui. El plătește divin toate pretențiile dreptății di-

vine infinite. El eliberează divin o familie nenumă-

rată care era peste măsură de datornică. El satis-

face divin Legea până ce împlinirea curge peste 

marginile ei. Privește la neprihănirea Lui! Și ea 

este divină. Ochiul lui Dumnezeu nu se poate bu-

cura îndeajuns de ea. Tronul lui Dumnezeu cu 

greu poate să îi măsoare vrednicia. Această nepri-

hănire împodobește Biserica, îmbrăcând-o în ha-

ina ei cea mai curată. „Fata împăratului este plină 

de strălucire înlăuntrul casei împărătești; ea 

poartă o haină țesută cu aur” (Psalmul 45:13). 

Ascultă la rugăciunea Lui eficace. Tămâia ei 

este un parfum perpetuu. Puterea ei mișcă inima 

lui Dumnezeu. Ea nu cere nimic în zadar. Astfel, 

binecuvântările de aur se revarsă asupra rasei răs-

cumpărate. 

Mai apoi, aurul curat este bătut. Loviturile 

care cad rapid asupra lui îl modelează. Această ima-

gine ne conduce către Isus cel lovit. Răscumpărarea 

este o lucrare agonizantă. A costat puțin ca lumile 

nenumărate să fie formate și costă puțin ca ele să 

fie susținute. Dumnezeu a voit, și ele au strălucit. 

El voiește, și ele încă strălucesc. Dar chinuri fără 
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limită trebuie suportate pentru a elibera un singur 

suflet de la plata păcatului. Sufletul meu, gândește-

te adesea la acest adevăr uimitor! Păcatele tale sunt 

ca nisipul oceanelor. Fiecare dintre ele este con-

damnat pe drept la toată furia celei mai drepte mâ-

nii. Dumnezeu urăște relele tale și a jurat să le pe-

depsească pe toate. Adevărul ar muri dacă păcatul 

ar scăpa nepedepsit. În persoana ta sau printr-un 

substitut, va trebui să înduri blestemul Legii. Dar 

Isus este acest Substitut. El „a suferit, Cel neprihă-

nit, pentru cei nelegiuiți” (1 Petru 3:18). El ple-

dează: „Eu am venit ca să-l reprezint pe întemnița-

tul fără nădejde. Scutește-l, și pune toată pedeapsa 

asupra Mea”. În harul Lui, Dumnezeu Își dă acor-

dul. După aceea, rană după rană se pogoară asupra 

Fiului, până când, în mormântul adânc al rănilor 

Lui, toată vinovăția este îngropată dinaintea ochi-

lor Tatălui. 

Dar, o, cazul tău este doar unul. Cartea mân-

tuirii conține mai multe nume decât pot fi numă-

rate. Hristos suportă toată pedeapsa pentru fie-

care. El nu Se clintește, până ce ultimul păcat al 

ultimului Său copil este spălat pe deplin prin lovi-

turile ce Îl fac să sângereze. Astfel, Hristos este lo-

vit. Aurul curat este bătut. Ciocanul și nicovala lo-

viturilor lucrează un Mântuitor perfect. Aurul este 
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bătut pentru a lua cea mai frumoasă formă. Un și-

rag de ornamente luxuriante împodobește fiecare 

parte a Lui. Ramurile Lui strălucesc ca niște pomi 

încărcați de roade și de flori. 

Dragul meu cititor, suntem astfel conduși 

către a observa atractivitatea deplină a lui Hristos. 

Ce este frumusețea? Oare nu este unirea trăsătu-

rilor plăcute și simetrice? Nu este o armonie fără 

egal, în care fiecare parte le adaugă har celorlalte? 

Nu este o putere care atrage privirile și care încă-

tușează fiecare simț în legăturile plăcerii, făcând 

ca mintea să fie umplută de bucurie? De aceea, ce 

este frumusețea, dacă nu Hristos Isus? 

Analizează Persoana Lui! Ceea ce vei vedea 

este umanitatea noastră îmbrăcată în Dumnezei-

rea glorioasă. Este o stea care întrece soarele în 

strălucire. Este ceva fermecător, către care ceru-

rile își întorc privirea. Este acea Persoană pentru 

care sfaturile veșnice nu pot înălța un piedestal 

prea înalt. 

Analizează lucrarea Lui! Poți vedea aici pro-

porția exactă. Toate pretențiile lui Dumnezeu ală-

turi de toate nevoile omului își ocupă locul cuve-

nit. Este ca o cetate întemeiată în dragoste veșnică 

și încununată cu glorie veșnică. Fiecare piatră este 
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un suflet mântuit. Fiecare este oglinda măreției lui 

Iehova.  

Cei care, prin har, Îl văd astfel pe Domnul 

lor, nu își înfrânează niciodată dragostea. Inimile 

lor sunt ațintite asupra Lui. Frumusețile lui Hris-

tos le eclipsează toate celelalte plăceri. Aceasta 

este încântarea Scripturii. Hristos strălucește pe 

fiecare pagină a ei. Aceasta este plăcerea dulce a 

fiecărei rânduieli evanghelice. Hristos este savoa-

rea și bucuria lor. De aceea, a muri înseamnă a-L 

întâlni pe Hristos față în față. 

Ramura centrală a sfeșnicului trimite șase 

brațe din laturile ei. Astfel, ea prezintă imaginea 

unui pom care își întinde ramurile. Așa este Hris-

tos. La Calvar, în pământ este pusă o mică să-

mânță, dar, în curând, mlădițele viguroase își fac 

apariția. Ele înaintează în toate ținuturile și po-

poarele din depărtare, găsindu-și umbra luxuri-

antă. Ce dacă acest pământ este împotrivitor față 

de plantă? Ea crește și înflorește, aducând roade, 

iar frunzele ei minunate adăpostesc mulțimi de 

oameni. 

Cititorule, este șederea ta calmă la acest adă-

post? Se hrănește sufletul tău din aceste roade bo-

gate? Dacă nu, care este nădejdea ta? Unde este 
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scuza ta? Nu poți spune că brațele lui Hristos nu 

se pot întinde și peste locașul sufletului tău. Des-

chide-ți ochii și privește! Întinde-ți mâna și 

atinge-le! Dacă refuzi, vei pieri. Tristă trebuie să 

fie moartea care survine la piciorul pomului vieții. 

Cele șapte ramuri susțin șapte candele. Fie-

care dintre ele este o coroană de foc. Construcția 

lor costisitoare ar fi de puțin ajutor dacă lumina 

nu ar străluci din ele. Dar aceste candele ard lumi-

nos. Acesta este scopul lor. Numărul tainic și stră-

lucirea lor constantă ne vorbesc despre un Hristos 

care este o Lumină perfectă și durabilă. Studiază 

această lumină, acest întâi născut al darurilor cre-

ației. Ea este viața, bucuria și harul lumii acesteia. 

Oare nu este Hristos viață, bucurie și har pentru 

sufletul sărmanului păcătos? Unde este splendoa-

rea cortului întâlnirii fără acest sfeșnic? Culorile 

lui strălucitoare ar fi coborâte în întuneric. Zidu-

rile lui de aur ar fi ca o perdea de pâclă. Toate for-

mele, toate chenarele, toate razele ar fi negre. 

Ochiul ar privi în jur și n-ar vedea decât o noapte 

cu totul întunecată. 

Unde ar fi bucuriile creației fără soare? Po-

mii și-ar pleca ramurile ofilite, smârcurile ar de-

veni niște mlaștini toxice, sunetele melodioase ale 
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poienilor ar fi niște vaiete, cerurile ar privi de sus 

cu o încruntare neagră, pânza înflorată a pămân-

tului ar fi o stâncă de gheață, iar moartea însăși ar 

tremura pe un tron înghețat. Așa este inima omu-

lui fără lumina lui Hristos. Ea este o mlaștină otră-

vită, un deșert sterp, o pustietate fără bucurie, o 

noapte fără lumină, un mormânt plin de putrezi-

ciune! Așa trebuie să fie ea, pentru că Dumnezeu 

este necunoscut. Iehova este dragoste, har, îndu-

rare, milă, blândețe, putere, înțelepciune, adevăr, 

sfințenie și dreptate. Dar unde se văd toate aces-

tea? Care este școala aceea măreață care ne învață 

astfel de gânduri înalte? Natura nu ne poate în-

văța aceste lucruri. Ele nu sunt scrise pe paginile 

providenței. Legea nu ne arată nimic altceva decât 

priviri încruntate, pline de mânie. Lumina firavă 

a rațiunii nu face decât să ne amăgească. Înțelep-

ciunea neajutorată, chiar și atunci când își folo-

sește cele mai strașnice aripi, nu poate să zboare 

decât prin valea deșertăciunii. Niciun ochi născut 

pe pământ nu poate să surprindă un singur crâm-

pei al lui Dumnezeu. 

Dar răsare Soarele neprihănirii! Hristos Își 

trimite razele cerești. Astfel, scena se schimbă. Ce 

potop de glorie îndepărtează ceața! Fața lui Isus 

ne arată adevărul lui Dumnezeu. Fiecare atribut se 
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vede în El precum albastrul curat al cerului. Totul 

se înfățișează apoi într-o armonie perfectă, iar cel 

care vede aceste lucruri se poate bucura văzând că 

lumina îi aduce mântuirea și Îl glorifică pe Dum-

nezeu. Iată Crucea! O aură aflată în jurul ei scrie 

cu litere de aur – Dumnezeu urăște păcatul, și to-

tuși îl iubește pe păcătos. El este drept, și totuși îl 

îndreptățește pe cel nelegiuit. El este neprihănit, 

dar nu pedepsește păcatul în om. El este sfânt, și 

totuși îi pregătește pe cei păcătoși pentru Împără-

ția Lui. El este har fără plată și populează cerul cu 

suflete odinioară pierdute. El este glorie, dar zi-

dește palatul Său glorios din noroiul pământului. 

Hristos, doar Hristos ne arată aceste lucruri. De 

aceea, Hristos este lumină! 

De asemenea, fără Hristos, lucrurile acestei 

lumi rămân ca o țesătură încurcată. Bietul om or-

bit nu vede cum stau lucrurile în realitate. El nu 

cunoaște adevăratul scop al ființei sale. El își ima-

ginează că tinicheaua este aur. El socotește adevă-

ratul aur ca și cum ar fi zgură. El prețuiește pleava 

ca pe grâu. Vederea lui este cu totul orbită! Inima 

lui este cu totul alipită de deșertăciunile lumii! El 

umblă după baloane de săpun, călcând pe buza 

prăpastiei pierzării! El nu beneficiază de pe urma 

nimănui, ci se ruinează pe sine. 
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 Dar situația se schimbă atunci când Hristos 

strălucește asupra inimii și a minții omului. Ochiul 

deschis poate vedea atunci scopul și finalul ființei 

sale. Sfeșnicul Bibliei îi arată omului că adevăratul 

țel al vieții este să capete mântuirea. Atunci înțe-

lepciunea strigă – caută iertarea pentru nelegiuirile 

tale, pledează spre spălarea păcatelor tale, spre 

achitarea ta la tribunal, ca să poți avea nădejde din-

colo de mormânt! Torța Evangheliei revelează ade-

vărul hotărât că acum este momentul potrivit pen-

tru a căpăta harul. Hristos îl aduce pe om la această 

viață iluminată. De aceea, Hristos este Lumina. 

Este El Sfeșnicul din sufletul tău? Atunci în-

grijește-te ca strălucirea Lui curată să se poată ve-

dea. Slujba preotului era aceea de a se îngriji de 

sfeșnic în fiecare dimineață. El trebuia să îndepăr-

teze fitilul ars și să înflăcăreze lumina. Slujba 

aceasta este și pentru tine. Cunoști foarte bine in-

strumentele pe care trebuie să le folosești. De 

aceea, folosește-te de ele drept și cu un zel evla-

vios. Rugăciunea, meditația, rânduielile Scripturii, 

părtășia sfântă, slujirea sfântă – toate sunt unel-

tele de aur ce trebuie folosite pentru această lu-

crare deosebit de sacră. Dumnezeu a rânduit mij-

loace pentru a te îngriji de aceste lămpi ale sufle-

tului. El îți dă ajutor pentru a înflăcăra focul din 
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tine. Se poate ca uneori să stai în camera întune-

cată a tulburării, a îndoielilor și a fricii. Lumina ta 

este slabă. De ce? Greșeala nu este la Hristos. El 

este astăzi aproape, gata să strălucească în sufle-

tul tău. Ridică-te! Aplică untdelemnul pe care Du-

hul îl aduce! Prin rugăciune și studiind Evanghe-

lia, ridică lucrurile care sunt pe punctul de a le-

șina! Lumina își va face apariția iar, și razele îm-

bucurătoare ale ei îți vor aduce fericirea. 

Oare ești un cititor a cărui inimă nu este un 

cort pentru aceste candele? Situația ta este cu ade-

vărat tristă. Ochii tăi nu au văzut niciodată ceea ce 

este bucuria pământului și a cerului. Întunericul 

gros te acoperă, dar noaptea și mai groasă te aș-

teaptă. Ascultă! Un cuvânt minunat te cheamă. Ce 

bine ar fi dacă te-ai ridica asemenea stelei Betle-

emului, pentru a merge la Mântuitorul! Ce bine ar 

fi dacă ai avea parte de lumina mântuirii! Ascultă, 

căci ea strigă: „Deșteaptă-te tu, care dormi, 

scoală-te din morți, și Hristos te va lumina” (Efe-

seni 5:14). Hristos este deopotrivă Dătătorul și Da-

rul. Hristos este Cel ce luminează și Lumina. Pri-

mește-L! Reflectă-L!  
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18 
CORTUL                                   

ÎNTÂLNIRII 
 

„Cortul să-l faci...” (Exod 26:1). 

 

Închinarea la Dumnezeul cel viu era cunos-

cută bine de fiii lui Israel. Ei înălțaseră altare Nu-

melui Lui. Jertfele înjunghiate și fumul declara-

seră adesea că ei cunoșteau calea păcii. În ritualu-

rile sfinte și prin multe pietre pătate de sânge, cre-

dința lor folosise mijloacele rânduite. Totuși, până 

ce au ajuns la poalele muntelui Sinai, nu fusese ri-

dicată nicio casă pentru această slujire. Aici vedem 

rostit pentru prima dată cuvântul plin de har: „Să-

Mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul 

lor” (Exod 25:8). Îndurarea a plantat aici cel mai 

timpuriu simbol al prezenței constante a lui Dum-

nezeu. Aici, pământul și-a primit modelul cel mai 

vechi al unui sanctuar consacrat. Fericită a fost 

ziua când acest cort și-a ridicat pentru prima dată 
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vârful în tabără! Ce bucurie trebuie să fi animat 

fiecare inimă! Ce curiozitate nestăpânită trebuie să 

fi stimulat fiecare om să îl cerceteze! 

Apropie-te și tu în duh. Ocupă-ți locul în mul-

țimea uimită. Admiră alături de ea progresul aces-

tei lucrări. Mai întâi, este trasă o linie care măsoară 

dimensiunile. Apoi sunt așezate fundațiile solide. 

Un chenar de argint este așezat. Apoi scândurile la-

terale sunt fixate de el. Ele trebuiau să fie deosebite 

în valoarea lor. Sunt făcute din cel mai ales lemn și 

îmbrăcate în aur curat. Lungimea lor trebuie să fie 

de zece coți. Colțurile sunt unite cu o grijă specială. 

Apoi stâlpii de aur își întind brațele pentru a întări 

pereții. Cinci stâlpi strălucitori păzesc intrarea din-

spre răsărit. Aici este agățată perdeaua cea bogată. 

Aceasta este înfățișarea exterioară. 

În interior se ridică patru stâlpi cu rolul de a 

separa cortul în două încăperi. Acești stâlpi susțin 

o perdea luxuriantă care separă locul preasfânt de 

ochii omului. Lungimea, lățimea și înălțimea au o 

singură dimensiune. Casa astfel conturată este aco-

perită de patru perdele. Prima este alcătuită din in 

subțire, cu strălucirea formelor de heruvimi. O dra-

perie înstelată și albastră învelește acoperișul. Mai 

apoi, peste ea este așezată o piele roșie. Învelișul 
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exterior este făcut dintr-un strat de material solid. 

Acesta încheie structura. 

Observă că Dumnezeu însuși a dat această 

binecuvântare plăcută. El a făcut planul. El a dat 

modelul. El a inspirat îndemânarea. De aceea, fie-

care parte ilustrează înțelepciunea Lui. Fiecare are 

o limbă care vestește Evanghelia. Fiecare reve-

lează faptul că „Hristos este totul și în toți” (Colo-

seni 3:11). Acesta nu este un vis sau rodul imagi-

nației. Este lecția clară care Duhul ne-o dă. El ex-

clamă în fața tuturor celor din familia credinței – 

priviți la cort și Îl veți vedea pe Domnul vostru! 

Există un amvon la care nu se aude niciun alt glas 

decât al Lui. Acesta este Biblia. Paginile ei ne în-

vață că: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse 

este că avem un Mare Preot, care S-a așezat la 

dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

ca slujitor al Locului preasfânt și al adevăratului 

cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” 

(Evrei 8:1-2). 

Acest cort pământesc nu este decât o schiță 

minunată a lui Hristos, pe care Dumnezeu, Duhul 

Sfânt, L-a adus pe acest pământ. Din nou, mărtu-

ria sună astfel: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot 

al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai 
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mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâ-

ini, adică nu este din zidirea aceasta” (Evrei 9:11). 

Cuvântul este clar. Cortul pământesc ne îndreaptă 

privirile către un cort spiritual, pe care mâinile 

omului nu îl pot produce, pe care îndemânarea 

omenească nu îl poate ridica, pe care imperfecțiu-

nea omului nu îl poate păta. Ce poate fi acesta dacă 

nu Hristos în trup de carne, dar nu carnal? Cu si-

guranță că toate îndoielile își iau zborul. Autorita-

tea divină decide realitatea. Hristos poate fi văzut 

ca ținta și culmea acestei case. 

Dragul meu cititor, observă cheia acestui pa-

saj și cufundă-ți sufletul în adâncimile adevărului 

care vine din cer. Privește diferitele lui părți prin 

această oglindă. 

Argintul strălucitor formează temelia. De 

unde vine această bogăție? Prin cine și cu ce scop 

este dată? Ea este prețul de răscumpărare al sufle-

telor. Fiecare copil numărat din Israel aduce un 

preț al răscumpărării. El trebuie adus în monedă de 

argint. Bogăția nu poate adăuga nimic la acest preț, 

nici sărăcia nu poate scădea din el. Această taxă 

sfântă a asigurat nevoia pentru temelia cortului. 

Suflete, ce lecție uimitoare se găsește aici! Vedem 

aici cum păcatul distruge și cum harul răscumpără. 
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Libertatea noastră s-a dus și viața noastră a fost 

pierdută. Un tiran pretinde că suntem ai lui. Drep-

tatea cere plata. Dar Isus Se umilește. Pământul Îi 

bea sângele. Meritele Lui sunt prețul răscumpărării 

noastre. Moartea Lui este răscumpărarea plătită. 

Tatăl mărturisește că este mulțumit: „Izbăvește-l, ca 

să nu se pogoare în groapă; am găsit un preț de răs-

cumpărare pentru el” (Iov 33:24). Structura Evan-

gheliei este așezată pe o răscumpărare. Dacă o vei 

îndepărta, răscumpărarea se va prăbuși. Fără un 

preț, Mântuitorul nu salvează pe nimeni. Dar funda-

ția este foarte sigură. Cortul stă ferm în picioare. Te-

melia Evangheliei noastre nu poate fi mișcată. 

Observă mai apoi ce scânduri splendide sunt 

unite în aceste suporturi curate. Aici sunt combi-

nate două substanțe. Ele vorbesc despre o natură 

dublă și Îl proclamă astfel pe Dumnezeul întrupat. 

Da! Hristos este aici în strălucirea transcendentă a 

dumnezeirii Lui și în puritatea fără pată a umani-

tății Sale. O, sufletul meu, cât de măreț și cât de 

perfect potrivit este Domnul nostru răscumpără-

tor! El are toată puterea a salva și de a aduce împli-

nirea, căci cine poate să se împotrivească tăriei fără 

limite a lui Dumnezeu? El este cu totul potrivit să 

ia locul nostru. El poartă trupul nostru. El este îm-

brăcat în asemănarea noastră. Acesta este faptul 
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care câștigă tronul mântuirii pentru El. Acesta 

este adevărul din care trăiește credința, din care 

ea se bucură și se ridică în glorie. Astfel, simbolu-

rile o prefigurează, profeții o cântă, iar narațiunea 

Evangheliei o dovedește. 

De aceea, la fiecare pas din viața lui Isus, Du-

hul ne spune – Iată Omul! Iată-L pe Dumnezeu! 

Un Prunc este pus în staul, în timp ce îngerii ui-

miți anunță că El este „Hristos, Domnul” (Luca 

2:11).  

O locuință umilă abia de Îl adăpostește pe 

Prunc, în timp ce o stea specială îi aduce de departe 

pe pelerini la picioarele Sale. El doarme ca un om 

obosit, dar se ridică fiind Dumnezeul puternic, și 

liniștește furtuna mării. El se așează ca un călător 

istovit lângă fântână, dar toarnă viața veșnică asu-

pra unui suflet păcătos și mort. El plânge în com-

pasiunea Sa omenească la mormântul prietenului 

Său, dar rostește mandatul suveran: „Lazăre, vino 

afară!” (Ioan 11:43). El umblă printre oameni ca 

Acela ce a fost cel mai smerit membru al rasei noas-

tre, dar, la cuvântul Lui, muții cântă, șchiopii sar de 

bucurie, orbii văd, surzii aud, cei plini de lacrimi 

zâmbesc, orice boală se îndepărtează și casele îm-

povărate strălucesc de bucurie! 
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Ca un vierme muribund, El este țintuit pe 

cruce, dar, ca Domnul vieții și al slavei, El smulge 

un biet suflet pierdut din colții Iadului. Ca un trup 

slab, mormântul Îl primește. Ca un Cuceritor al 

mormântului, El înviază în puterea lui Dumnezeu. 

Ca Prieten, El le dă prietenilor Săi ultimele sfaturi, 

iar ca Dumnezeu se înalță pe tronul suprem al ce-

rurilor. Astfel, Scriptura se străduiește să fixeze 

adevărul profund că Dumnezeu-Omul ne răscum-

pără! O, sufletul meu, apucă strâns vestea cea 

bună! În fața păcatului, a vinovăției, morții, Iadu-

lui și judecății, strigă și exclamă că Hristos este to-

tul pentru tine, pentru că El este Dumnezeul tău. 

Hristos este totul, pentru că El este Dumnezeu în 

trupul tău. Umanitatea lui Îl califică. Dumnezeirea 

Lui Îi dă putere. El este Mântuitorul perfect! 

Privește acum la lemnul poleit cu aur, și vei 

vedea cum zidul strălucitor al cortului reflectă 

această Evanghelie a harului lui Dumnezeu. Toată 

îndemânarea a fost folosită pentru a strânge și a 

întări lucrarea. Colțurile au fost strânse cu cea mai 

mare atenție. Cinci stâlpi de legătură au cimentat 

întreaga construcție. Astfel, ea a fost compactă în 

soliditate. Aceasta ni-L arată pe Isus ca un Samson 

al răscumpărării. Ce brațe puternice sunt necesare 

pentru lucrarea Lui! Porțile Iadului sunt puternice, 
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așa că ele trebuie smulse. Porțile cerului nu se des-

chid la orice atingere, ci ele trebuie larg deschise. 

Loviturile Satanei au o forță îngrozitoare, așa că 

ceva trebuie să le respingă pe toate. Greutatea celui 

mai neînsemnat păcat ar zdrobi un milion de lumi, 

așa că toate păcatele trebuie alungate departe de 

ochii lui Dumnezeu. Îngrijorările și nevoile celor 

răscumpărați sunt poveri de o greutate nemăsu-

rată. Hristos stă neclintit sub această povară, ca 

aceste ziduri tainice. Cititorule, poți să te ascunzi în 

El! El nu poate să se prăbușească! Atotputernicia îi 

cimentează îndemânarea. 

Cortul era împărțit. Exista prima și a doua 

cameră. Aici, ni se spune cum credința are diverse 

grade dependente de cunoștința Domnului. Cei 

care văd mult pot să vadă și mai mult. Cei care se 

scufundă adânc, pot să meargă și mai profund. Cei 

care se înalță, vor putea găsi înălțimi mai mari. 

Suflete, nu-ți coborî aripile! Fiecare moment să fie 

un zbor în sus. În curând, vălul va fi dat la o parte, 

astfel că vei vedea gloriile depline ale cerului. 

Perdeaua de la intrare este prinsă de cinci 

stâlpi. Doar patru dintre ei susțin structura interi-

oară. Numărul care scade pare să ne învețe că spa-

țiul ce se deschide se mărește pentru a-l încuraja 
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pe sfântul care avansează. Dacă cuiva i se pare că 

prima parte este strâmtă, trebuie să înainteze. Fi-

ecare pas făcut înainte lasă în urmă anumite pi-

edici. Ținta conflictului sfânt și a credinței neclin-

tite este primirea largă în curțile cerului. 

În final, covoarele cu care cortul este acoperit 

au un glas care ne vorbește. Duhul adevărului vor-

bește prin ele inimilor noastre. Primul nu are o în-

fățișare foarte atractivă. Culoarea lui nu strălu-

cește. Textura este brută. Astfel, pentru cel din 

lume, Isus nu are nicio atractivitate. Ochiul care 

caută o anumită strălucire îi va întoarce spatele în 

batjocură. Dar aici există multă nebunie și multă 

pierzare. Ofensa în fața înfățișării smerite a blân-

dului Mântuitor poate constitui sursa unei căderi 

rapide în prăpastia cea mai rea a Iadului. Dar, în 

timp ce credința privește, trăsăturile se schimbă. 

Următorul covor este roșu. Semnul nu este 

ambiguu. El mărturisește despre sânge. Cel care 

vrea să mântuiască trebuie să moară. Din coapsele 

rănite și din mâinile străpunse trebuie să curgă un 

râu însângerat. El proclamă iertarea. El ispășește 

vinovăția. Sângele plătește toate datoriile. Adevă-

rata nădejde a Evangheliei este o comoară bogată, 

dar ea se găsește în ogorul pătat de sânge. Lumina 
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pură a Evangheliei strălucește de după un nor sân-

geriu. 

Mai apoi se găsește covorul alb. Și acest 

semn este o pagină a Bibliei. Citim despre purita-

tea nepătată care a strălucit în Hristos. Iar El 

poartă trupul omului fără cea mai mică pată a pă-

catului. Vedem de asemenea puterea curățitoare a 

sângelui Lui. Toți cei spălați în sângele Său sunt 

mai albi decât dealurile acoperite de zăpadă. 

Dar privește iarăși. Cortul strălucește acum 

într-o varietate de nuanțe. Formele strălucitoare ale 

heruvimilor îl împodobesc. Suflete, privește înainte 

către ziua când Hristos, Domnul tău, va veni. Ochii 

credincioși Îl vor vedea, frumos în podoaba mântui-

rii, strălucitor în gloria mântuirii, încununat cu co-

roana mântuirii, lăudat cu imnurile mântuirii. Citi-

torule, vei striga și vei cânta și tu în acea zi? 

Nu putem să părăsim cortul și să nu obser-

văm absența unei pardoseli. Serios este avertis-

mentul! Nimic din ceea ce Îl ilustrează pe Hristos 

nu poate sta sub picioarele omului. Niciun sânge 

pascal nu a fost irosit pe pragul ușii. Niciun simbol 

al lui Hristos nu poate fi călcat în picioare. Batjo-

coritorul ar trebui să se teamă la aceste cuvinte! 

Plata batjocurilor lui este făcută în Iad. 
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O altă lecție face apel la urechile noastre. Ni-

cio ușă nu este închisă. Cortul este deschis zi și 

noapte. Nimic nu împiedică intrarea. El pare să îi 

invite pe oameni să se apropie. Așa este Mântuito-

rul, cu brațele întinse, chemându-i pe bieții păcă-

toși să se apropie de inima Lui. Buzele dragostei 

mereu dornice să se reverse sunt constant des-

chise: De ce ai dori să pieri? Vino la Mine! 

Cortul a fost o dovadă a unui Dumnezeu pre-

zent. Acolo, El a jurat să aibă părtășie cu fiii Lui, a 

promis că Își va arăta fața, că va asculta strigătele 

lor. Tot astfel, în Hristos Isus, cerul întâlnește pă-

mântul, iar pământul se ridică la cer. Tatăl vine și 

îi prinde pe cei vinovați în brațele Sale. Cel vinovat 

vine și găsește o casă în Dumnezeu. Zâmbetele 

veșnice alungă temerile, iar împăcarea aplaudă. 

Păcătosul cere, iar Tatăl dă. Tatăl dă, iar păcătosul 

cere mai mult. Tot mai multe rugăciuni care își 

găsesc răspunsul se întorc cu laude și mai mari. 

Vedem aici îndurarea cântând și harul exaltând. 

Vedem unirea fericită domnind și valurile înalte 

ale dragostei aducând mlădița de măslin a păcii.  

Cititorule, nu părăsi aceste rânduri până ce 

descoperi că Hristos, Cortul întâlnirii, te unește pe 

veci cu Dumnezeu!  
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19 
ALTARUL                                  

DE ARAMĂ 
 

„Altarul să-l faci din lemn de salcâm; lungimea 

lui să fie de cinci coți, și lățimea lui de cinci coți. 

Altarul să fie în patru colțuri, și înălțimea lui să 

fie de cinci coți. În cele patru colțuri, să faci niște 

coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul; și 

să-l acoperi cu aramă” (Exod 27:1-2). 

 

O curte spațioasă cuprindea Cortul întâlni-

rii. Intrarea se făcea pe o singură poartă. Toți în-

chinătorii trebuiau să treacă printr-o singură ușă. 

În fața ușii stătea Altarul de Aramă. El era primul 

obiect care captiva privirile oamenilor. Fiecare 

ochi trebuia să îl vadă întâi, și fiecare pas trebuia 

să se apropie pentru prima dată de structura lui 

strălucitoare. Toate sufletele învățate de sus Îl re-

cunosc pe Isus ca Altarul Bisericii. De aici rezultă 

și cea mai clară învățătură legată de această pozi-

ție proeminentă. Hristos trebuie să fie Întâiul în 
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dorințele inimilor noastre. Fiecare gând trebuie să 

se îndrepte înainte de toate către El. El trebuie să 

primească primele roade ale dragostei noastre. 

Urechea Lui trebuie să audă primele noastre la-

ude. El trebuie recunoscut ca Alfa pentru fiecare 

mișcare a vieții. 

Părinții și predicatorii să noteze bine acest 

lucru. În toată învățătura voastră, faceți-L pe Hris-

tos Luceafărul dimineții. Razele Lui dulci trebuie 

să întreacă orice alte lumini. Orice alte învățături 

trebuie să stea înapoia Lui și să ocupe locul smerit 

înapoia înțelepciunii curate a Domnului! 

„În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă 

pentru păcat, pentru ispășire” (Exod 29:36). Alta-

rul de Aramă era îndreptat cu fața către poarta de 

la intrare. Aceasta era o priveliște solemnă. Pe el 

ardea focul fără întrerupere. Fumul se suia con-

stant în sus, căci pe altar erau aduse jertfe fără în-

cetare și se vărsa mereu sânge. De ce să se facă 

acest carnagiu? Cine ucidea toate aceste victime? 

Ce anume aprindea aceste flăcări mistuitoare? 

Aceste întrebări ne conduc la un adevăr îngrozitor. 

Focul este semnul înspăimântător al mâniei. De 

aceea, Altarul fumegă pentru că mânia se năpus-

tește, pentru că nelegiuirile trebuie să fie plătite cu 
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moarte. Aceste flăcări scriu cu un glas înfocat: „Iată 

ce merită păcatul”. 

Cititorule, nu poți cântări suficient ticăloșia 

și vinovăția păcatului. El trezește furia veșnică. El 

este combustibilul focului care nu se stinge. Și ce 

altceva ești tu, dacă nu un munte dezgustător de 

păcat? Cum vei scăpa? Există o singură nădejde, 

iar acest Altar o arată. Vino acum și vezi minună-

țiile lui mântuitoare. Vino și caută adăpost aici. 

Vino și primește iertarea de pe coarnele lui pătate 

de sânge. Depărtează-te de el, și vei ajunge să su-

porți gloanțele mâniei, fără a fi păzit de ceva. 

Părțile componente ale altarului ne în-

deamnă mai întâi să facem o pauză. Materialul din 

care el este construit face referire la natura dublă 

a Domnului nostru. Atunci când anumite simbo-

luri apar frecvent și ne prezintă acest adevăr, sco-

pul este ca gândurile noastre să poposească în ju-

rul lui la fel de des. Dacă această floare suavă vine 

cu parfumurile ei în toate locurile ogorului Scrip-

turii, scopul este ca mâinile recunoscătoare să o 

culeagă din aceste locuri. Altarul este făcut din cel 

mai ales lemn și combinat cu aramă. Doar lemnul 

nu poate fi suficient. Flăcările ar putea foarte re-

pede să îl transforme în cenușă, și cenușa să fie 
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luată de vânt. De asemenea, o masă de aramă 

neamestecată ar fi ajuns prea greu de purtat pen-

tru o mulțime aflată pe drum. Unirea celor două 

materiale potrivește altarul pentru folosința care 

îi este destinată. 

Aici este Isus al nostru, deopotrivă Dumne-

zeu puternic și Om smerit. Ca Dumnezeu, El tra-

tează cu Dumnezeu. Ca Om, El ia locul păcătosu-

lui. Ca Dumnezeul-Om, El mântuiește pentru că 

Dumnezeul–Om suferă. Durerile au fost sufici-

ente, pentru că ele sunt infinite. El atinge cerul și 

pământul și le face una. Substanța dublă ne arată 

clar felul în care această potrivire rară se găsește 

doar în Hristos. 

Forma este una pătrată. Ea vorbește despre 

ideea solidității. O astfel de construcție a rezistat 

tuturor eforturilor de a o răsturna. Credința vede 

aceasta și se bucură de turnul ei de apărare. Hris-

tos este Stânca mântuirii. Loviturile furiei Iadului 

apasă în zadar asupra Lui. Ura neîncetată a pă-

mântului nu poate să Îl ucidă. El stă în triumf pe 

fragmentele zdrobite ale armelor care s-au ridicat 

împotriva Lui. Hotărârea, argumentele, batjocu-

rile oamenilor, toate au căzut neputincioase la pi-

cioarele Lui. Cauza lui Hristos își ridică și astăzi 
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capul cuceritor. El domnește și va domni în veci, 

nemișcat în puterea Sa. Cititorule, această ima-

gine ne cheamă la cea mai profundă încredere. 

Adevărul lui Hristos, Cuvântul lui Hristos și lucra-

rea Lui nu pot fi zdrobite vreodată. 

Această formă ne arată aceeași imagine, din 

orice loc am privi-o. Dacă te apropii de la est, de 

la vest, de la nord sau de la sud, imaginea este nes-

chimbată. Astfel, Isus este același pentru ochiul 

păcătosului, în orice veac și în orice loc. El nu îl 

privește diferit în funcție de locul de unde păcăto-

sul se apropie de El. Nu există o primire pe jumă-

tate. Există o singură manifestare a harului care îl 

invită. Păcătosule, în fața ta stau patru laturi 

egale, indiferent de unde privești. Ele te întâm-

pină de oriunde ai veni. Brațele întinse te în-

deamnă să te apropii. 

De asemenea, din fiecare colț ies și coarnele. 

Acestea constituie un semn binecunoscut. Ele vor-

besc despre puterea care supune totul. Fiarele cu 

coarne, precum rinocerii, sunt groaza pădurilor. 

Când ele trec la asalt, știi că vor ieși învingătoare. 

Astfel, Hristos este înarmat pentru luptă. Acest 

gând este prețios. Sufletul meu, apropie-te de El! 

Eul este un braț frânt, o săgeată fără vârf, un toiag 
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rupt. Dar atacurile puternice trebuie respinse și 

corupțiile hotărâte trebuie călcate în picioare, is-

pitele strașnice trebuie alungate și încercările 

grele trebuie purtate. Vinele omului nu pot să se 

lupte cu astfel de vrăjmași. Dar Hristos este 

aproape. Primește-L ca sabia puterii tale! Spriji-

niți pe El, viermii sărmani zdrobesc munții și cele 

mai firave lucruri ale pământului ies învingătoare. 

De aici reiese și puterea grandioasă a acelui cu-

vânt minunat: „Pot totul în Hristos, care mă întă-

rește” (Filipeni 4:13). Ceea ce aduce biruința este 

cornul lui Hristos. El nu poate fi rupt vreodată. De 

aceea, poporul Lui își ridică fruntea, și victoria 

este cununa lor. 

Aceste coarne au fost mai mult decât niște 

simboluri ale puterii. Ele erau realități ale refugiu-

lui. Criminalii care se atingeau de ele erau salvați 

de la moarte. Sabia răzbunării își pierdea puterea 

în acest loc. Toate pericolele sucombau. Acel loc 

strălucea de siguranță. Așa este siguranța deplină 

a brațelor protectoare ale lui Hristos. Satana nu te 

mai poate răni când ești în brațele lui Isus. Ar pu-

tea el oare să Îl prindă pe Hristos și să Îl tragă în 

jos de pe tronul Lui? Aceasta trebuie să se întâm-

ple înainte ca diavolul să poată să îl smulgă pe cel 

mai firav păcătos de la pieptul lui Hristos. Sufletul 
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meu, nu lăsa ca vreun lucru să te despartă de 

Coarnele mântuirii. Toată vinovăția ta, orice ima-

gine a păcatului, tunetul îngrozitor al Legii ame-

nințătoare, și săgețile rapide ale mâniei trebuie să 

grăbească alergarea ta la El. Alipește-te de El! 

Ține-te de strâns de El! Trăiește în rănile Lui! Nu 

există un alt loc al păcii. 

Scopul principal al altarului era să pri-

mească arderile de tot. În fiecare dimineață, de-a 

lungul zilei și la căderea nopții, flăcările își luau 

avânt, și un șirag de fum se ridica spre cer. Cel 

care nu Îl vede pe Hristos în toată această strălu-

cire nu are lumina Evangheliei. Orice flacără ce se 

ridica de pe acest altar vorbea despre moartea Lui. 

Dar care a fost altarul pe care Hristos S-a așezat? 

Dumnezeul–Om făgăduit vine ca să moară – ce 

brațe sunt în măsură să Îl susțină? Toate lucrurile 

de jos sunt nevrednice pentru o astfel de utilizare 

glorioasă. Dacă o astfel de structură ar putea fi ri-

dicată, fiecare piatră ar fi trebuit să fie mai strălu-

citoare decât un milion de sori și, după toate aces-

tea, ar fi fost neagră prin comparație cu El. Creația 

nu are vreun lucru potrivit care să Îl susțină. Când 

Tovarășul lui Iehova moare, El trebuie să Se sus-

țină pe Sine. Oamenii își imaginează prea puțin 

care au fost poverile ce au apăsat asupra Lui. Cea 



236         EVANGHELIA DUPĂ EXOD  |  HENRY LAW 

mai neînsemnată încălcare a Legii drepte a lui 

Dumnezeu este o povară dincolo de orice imagi-

nație. Greutatea ei ar cufunda un păcătos tot mai 

adânc de-a lungul veacurilor fără sfârșit, în pră-

păstii inimaginabile. Dar această jertfă sfântă sus-

ține păcatele nenumărate ale unei mulțimi nenu-

mărate de oameni. Ce anume Îl poate susține când 

focul răzbunător cade asupra Lui? Îngerii nu au 

brațe suficient de puternice. Ajutorul lumilor s-ar 

prăbuși în țărână. Pământul nu poate oferi un 

sprijin sau un stâlp pe care El să Se așeze. Hristos 

și doar El poate să Se susțină. Doar Dumnezeirea 

poate să ocrotească umanitatea în fața zdrobirii. 

Altarul lui Hristos este propria Persoană. 

Dragul meu cititor, oprește-te aici! Privește 

Altarul lui Dumnezeu și Jertfa lui Dumnezeu. Hris-

tos stă aici, ca Preotul ce aplică focul. Hristos vine, 

ca Mielul ce primește focul. Hristos este așezat ca 

Altarul ce susține focul. Totul este suficient, căci 

totul este divin. Există îndeajuns pentru toți, căci 

Dumnezeu este în toate. Mânia poate să se dezlăn-

țuie. Furia este revărsată. Răzbunarea își cere 

dreptatea. Legea pune în aplicare blestemul ei. 

Dar arderea de tot nu eșuează. Fiecare atribut al 

lui Dumnezeu tresaltă. Fiecare păcat al întregii fa-

milii este ispășit. Hristos suportă totul pentru că 
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un Altar, puternic ca Dumnezeirea Lui, Îl susține 

până la sfârșit. Nu există vreun gând mai dulce 

aici pe pământ, după cum nu există un cântec mai 

puternic în ceruri, decât lauda adusă Preotului 

care a făcut jertfa, Mielului care a suferit și Alta-

rului care a susținut totul. 

Cititorule, privește din nou țesătura mântu-

irii în părțile ei uimitoare. Întinde-ți mâna! Scrie 

slavă pe fiecare piatră! Totul este prin vrednicia 

Aceluia care a dorit, a Aceluia care a plănuit, și a 

Aceluia care a împlinit. Dumnezeu vine. Dumne-

zeu vine în trup pentru a muri. Dumnezeu susține 

Jertfa prin moartea Sa. Hristos este Darul, Altarul 

și totul. Suflete, aici este un remediu pentru toate 

păcatele tale. Nevoia ta este mare, dar ispășirea 

este cu mult mai mare. 

Cititorule, acest Altar stă înălțat în ceruri. Pă-

cătoșii se pot apropia și Îl pot folosi. Ia aminte la un 

cuvânt solemn. Îl poți vedea cu privirea clară a cre-

dinței? Te poți apropia de El cu mâna hotărâtă a cre-

dinței? Îl prețuiești ca pe cel mai bun Dar de la Dum-

nezeu? Te apropii adesea de El ca de locuința plăcută 

a sufletului tău? Este principala lucrare a vieții re-

zolvată aici? Da, există o nevoie, o nevoie urgentă, 

ca inimile noastre să fie testate în felul acesta. 
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În cel mai fericit caz, timpul este foarte 

scurt, iar zborul lui neîncetat este rapid. Veșnicia, 

cu toată măreția ei, bate la ușă. Ultima suflare 

poate să gonească de pe buzele tale. Sufletele ne-

muritoare se află pe granița condamnării veșnice! 

Satana, la rândul lui, se străduiește cu orice șire-

tlic să ne orbească ochii și să ne amăgească să că-

dem în capcanele sale. Lumea ne înconjoară cu 

momelile ei otrăvite. Ea ne încearcă prin groaza și 

prin înșelătoriile ei. Ea ne curtează cu zâmbetele 

ei trădătoare. Și eul se dovedește a fi vrăjmașul 

sufletului. El acționează de partea trădătorului. El 

îi deschide ușa vrăjmașului ucigaș. De aceea, este 

nevoie ca buzele oneste să insiste acum după ade-

vărul prețios. De aceea, este Hristos Altarul pre-

țios al credinței tale, al bucuriei tale, al nădejdii, 

dragostei și zelului tău? Privește în inima ta. Cer-

cetează-te! 

În fiecare epocă, la fel ca în aceasta, Satana 

ridică multele sale altare contrafăcute, denu-

mindu-le cu numele lui Hristos. El le decorează cu 

multe haine false. El așază o cale înflorită, dar o 

îndreaptă către o capcană mortală. El înmoaie 

panta cu o mână foarte îndemânatică, făcând-o 

alunecoasă. El plantează altarul vredniciei imagi-

nate a omului. El stimulează visul care îi spune 
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omului că gunoaiele produse de inima lui și mo-

delate de mâinile lui pătate de păcat pot forma un 

temei suficient pentru scăparea lor. El îi îndeamnă 

pe oameni să Îl jertfească pe Hristos pe acest altar, 

apoi se așează mulțumit. 

Dragul meu cititor, alungă aceste vipere de 

la pieptul tău! Ce? Să strângi păcat peste păcat și 

să adaugi spurcăciune după spurcăciune, apoi să 

numești toată această construcție un piedestal po-

trivit pentru Hristos? Acest gând este minciuna 

cea mai rea a Iadului. Nu! Hristos trebuie să fie 

totul ori nimic! El trebuie să facă toată lucrarea, 

să aibă tot meritul și să primească toată gloria. 

Bine ar face să audă cei ale căror inimi se în-

dreaptă curajos către fraudele religioase ale Ro-

mei. Ei sună adesea trâmbițele în numele Altaru-

lui, dar calcă în picioare adevărul Altarului. Fără 

îndoială, ei construiesc un turn Babel. Ei constru-

iesc trepte înalte, ca și cum ar dori să se ridice la 

ceruri. Dar oare este Hristos acolo primul, cel de 

pe urmă și totul? Imposibil. Meritele omului sunt 

fundamentul. Lacrimile penitenței auto-impuse, 

șirul lung de lepădări de sine, dărnicia forțată, și 

ritualurile exterioare forțate formează construc-

ția. Acesta este altarul lor. Apoi Îl adaugă pe Hris-

tos doar cu numele, ca și cum ar vrea să pună 
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peste tot acest morman de nelegiuire o perlă pre-

țioasă. În felul acesta, aroganța omului și min-

ciuna Satanei își dau mâna pentru a-L alunga pe 

Hristos. 

Cititorule, astfel de altare se ridică în ogorul 

pierzării. Ele decorează o cale care duce în jos. 

Gândește-te care ar putea să fie sfârșitul crezuri-

lor care Îl resping pe Hristos, al închinării care Îl 

neagă și al formelor care Îl ignoră? Ești oare unul 

dintre acești visători? Trezește-te! Trezește-te! Și 

Iadul își are altarul lui. Pe el, sufletele pierdute se 

așază pe veci. Ciocanul Satanei nu va înceta să lo-

vească. Chinurile veșnice vor alimenta acest foc. 

Paradoxal, victimele nepieritoare nu pot fi mistu-

ite. Trezește-te! Trezește-te! Iată, Altarul mântui-

tor al cerului este încă la îndemâna ta! 
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20 
PREOTUL 

 

„Apropie-i de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii 

săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deo-

parte în slujba Mea ca preoți” (Exod 28:1). 

 

Niciun creion nu poate reprezenta pe deplin 

strălucirea soarelui. Nicio imagine nu poate por-

tretiza bogățiile lui Hristos. El lasă toate limitele 

înapoia Lui. Totuși, cunoașterea Lui este hrana 

aleasă a sufletului. Ea este bucuria bucuriilor și vi-

ața vieții. Cortul întâlnirii a fost mărturia adevă-

rului Lui. Altarul a fost înălțat, jertfele au fost 

aduse pe el, tămâia s-a ridicat spre cer, sfeșnicul a 

luminat, pâinea prezenței a fost adusă – toate ilus-

trând vrednicia lui diversă în tot felul de modali-

tăți. Aceste simboluri ne-au învățat multe lucruri. 

Dar imaginea nu este completă. Aici se naște o 

slujbă vie. O poruncă activă se adaugă. Preotul își 

face apariția, fiind un simbol constant mișcător al 

lucrării răscumpărătoare. 
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Cititorule, trăim vremuri când buzele eretice 

Îl reprezintă greșit pe Domnul nostru. Noi nu pu-

tem greși când privim la El în slujba Sa preo-

țească. Preotul nostru nu este de pe pământ. Du-

hul mărturisește: „Apropie-i de tine pe fratele tău 

Aaron și pe fiii săi”. Scopul este clar: „Nimeni nu-

și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este che-

mat de Dumnezeu, cum a fost Aaron” (Evrei 5:4). 

Iar împlinirea are loc în Hristos: „tot așa și Hris-

tos, nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci 

o are de la Cel ce I-a zis: ‚Tu ești Fiul Meu, astăzi 

Te-am născut’” (Evrei 5:5). 

Aici găsim un întreg volum de învățături. 

Hristos zboară rapid pe aripile întinse ale dragos-

tei. Tot acest zbor și tot cursul Lui se găsește pe o 

cale pe care Dumnezeu a marcat-o clar. Tatăl alege 

și Tatăl trimite. Fiul ascultă și se grăbește să îm-

plinească lucrarea. De aceea, toți bieții păcătoși 

pot să se odihnească, fără frică, în Hristos. El vine 

trimis să împlinească o slujbă clară. El mântuiește 

potrivit planului. 

Slujba este protejată. Nimeni nu poate trece 

prin această poartă dacă are vreun defect. Manda-

tul este hotărât. Toți cei care se apropie trebuie să 

își arate plinătatea într-o perfecțiune deplină. Așa 
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spune Domnul: „Niciun om din neamul tău și din 

urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească, să 

nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului 

lui” (Levitic 21:17).  

Aceasta ne conduce să explorăm vrednicia 

infinită a lui Hristos. El este frumusețea în strălu-

cirea ei deplină și har în cea mai blândă formă a 

harului. El este la fel de strălucitor pe cât este 

Dumnezeu de luminos. El este la fel de perfect pe 

cât este Dumnezeu de perfect. Neprihănirea este 

cingătoarea Lui. Gloria este haina Lui. Cerurile 

sunt necurate prin comparație cu El. Dragul meu 

cititor, păstrează-L pe Isus neîncetat înaintea 

ochilor tăi! Astfel, nu vei mai vedea lumea îmbră-

cată în strălucirea ei de tinichea. 

Această admirație are o putere transforma-

toare. Credința privește și, în felul acesta, în inte-

rior crește asemănarea cu Isus. Noi „suntem 

schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, 

prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Cel mai 

sfânt om este acela care prin credință, vede cel 

mai mult din Hristos. De aceea, fă așa încât Hris-

tos să fie văzut în slujba Sa preoțească făcută în 

beneficiul poporului Său. El are vrednicia deplină. 

Niciun păcat nu L-a pătat vreodată. 
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Putem merge înainte pe această cale către a 

analiza lucrarea Sa preoțească. Ea este ca un pom 

cu multe ramuri. Principala lucrare este descrisă 

în felul următor: „În adevăr, orice mare preot, luat 

din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în 

lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă da-

ruri și jertfe pentru păcate” (Evrei 5:1). La altar au 

fost îndeplinite funcții esențiale. De aceea, a exis-

tat un altar la care Isus a slujit. Calvarul ni-L arată. 

Credința poate să vadă această scenă cu ochiul 

deschis și plin de adorare. Ea înveselește cerul și 

înfricoșează întreg Iadul. Acest altar ar trebui să 

fie ținta celei mai fericite meditații. 

Mielul făgăduit se înfățișează. Jertfa aleasă 

dinaintea timpului, tema cântecelor profeților, cu-

nuna nădejdii patriarhilor, mărgăritarul fiecărei 

metafore, este adusă acum înainte. El este Dum-

nezeu-Omul Isus, Tovarășul lui Iehova, Autorul 

creației, Domnul tuturor lucrurilor, Prințul vieții. 

El vine pentru a muri, așa încât să poată mântui. 

El vine pentru a sângera, așa încât să poată face 

ispășire. El vine să-Și dea viața, pentru ca păcatul 

să poată fi distrus. Un Altar este pregătit. El este 

suficient pentru povara grea. Stâlpii Lui sunt tăria 

Dumnezeirii. 
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Dar ce preot conduce acest Miel și Îl în-

deamnă spre altar? Preotul este Isus. El ne învață 

aceasta când vorbește despre viața Sa, căci spune: 

„Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” 

(Ioan 10:18). Duhul ne îndeamnă să observăm 

mâna Celui care a adus jertfa, atunci când adaugă 

că, „prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși 

jertfă fără pată lui Dumnezeu” (Evrei 9:14). Isus 

știa foarte bine că nimic altceva decât sângele Lui 

nu putea satisface sfințenia lui Dumnezeu, dar nu 

a făcut pasul înapoi. Lui I-a plăcut să mântuiască, 

așa că a ales să moară. El s-a bucurat să împli-

nească voia Tatălui Său, așa că s-a bucurat să Se 

jertfească. Limbajul crucii este clar și categoric. 

Tot ceea ce cere gloria Tatălui Meu – tot ceea ce 

are nevoie poporul Meu – voi aduce de bunăvoie. 

Voi muri bucuros spre onoarea lui Dumnezeu și 

pentru a aduce răscumpărarea turmei Mele. Su-

flete, îndreaptă-te adesea către a admira acest act 

al jertfirii de Sine a Domnului. Cauți dovada do-

rinței Lui de a te ierta? Iat-o în brațele Sale întinse, 

prin care S-a jertfit. El a trebuit pedepsit pentru 

ca tu să poți fi scutit. 

Dar lucrarea preoțească încă nu se încheia 

când sângele era vărsat. În cea mai solemnă zi din 
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anul evreiesc, marele preot trecea dincolo de per-

dea. El a stat înaintea capacului ispășirii. Dar nu 

mergea acolo fără dovada jertfei încheiate. El adu-

cea sângele și stropea altarul. Îl vedem oare pe 

Isus aici? Iată comentariul Duhului: El „a intrat, 

odată pentru totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu 

sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, 

după ce a căpătat o răscumpărare veșnică [pentru 

noi]” (Evrei 9:12). Avem astfel o nouă viziune asu-

pra curților de sus. Ochii noștri sunt deschiși îna-

intea unei priveliști uimitoare. Îl vedem pe Isus al 

nostru încă împlinind slujba preoțească. 

Suflete, locuiește mult în ceruri, în Duhul, 

prin credință. Este un păcat, o rușine, o nebunie și 

o pierdere să trăiești despărțit de Acela ce trăiește 

veșnic pentru tine. Rămâi alipit de Isus! El nu este 

niciodată absent de la dreapta Tatălui. El Își arată 

constant sângele ispășitor. El are o vrednicie care 

trebuie să convingă. El are o pledoarie pe care ni-

ciun răcnet acuzator nu o poate respinge. El este 

plin de prețul răscumpărării pentru toată rasa 

mântuită. El umple talerele pe care dreptatea le 

aduce. El apără orice cerință a Legii. El reduce la 

tăcere blestemul ei hotărât. El pretinde toată ier-

tarea, astfel că toate păcatele sunt iertate. Ce mai 

poate spune acum Satana? Marele Preot Își arată 
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sângele. Toată acuzația își primește răspunsul, 

toată vinovăția este îndepărtată și cei răscumpă-

rați prin sânge sunt iertați. 

Marele preot poartă și o cădelniță. Din ea se 

ridică un nor de tămâie care acoperă tot capacul 

ispășirii. Astfel, Isus umple cerurile cu parfumul 

Lui. Mijlocirea Sa prețioasă răspândește arome 

plăcute în jurul Lui. El pledează în baza întregii 

Sale lucrări de pe pământ, o lucrare încheiată. El 

Își întinde mâinile rănite. El Își arată coapsa stră-

punsă. El dovedește că fiecare termen al legămân-

tului harului este păzit, că păcatul este pedepsit și 

că poporul Lui este liber. O, ce savoare bogată au 

aceste pledoarii neprețuite! Toate atributele Lui 

strigă: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui 

Dumnezeu?” (Romani 8:33). 

Marele preot exercită o altă funcție. Slujba 

lui fericită era să împrăștie binecuvântări: „Vor-

bește-le lui Aaron și fiilor lui, și spune-le: ,Așa să 

îi binecuvântați pe copiii lui Israel’” (Numeri 

6:23). Tot astfel, Isus este chemat pentru a fi un 

Domn care binecuvântează. Observă ceea ce El a 

făcut chiar și la înălțarea Sa: „El i-a dus afară până 

spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvân-

tat” (Luca 24:50). Iar acum, El trăiește în ceruri o 
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viață care binecuvântează, deschizându-Și de 

acolo mâinile ce revarsă binecuvântări, rostind bi-

necuvântări neîncetate și arătându-Și din ceruri 

fața Sa plină de zâmbete binevoitoare. 

Sărmanii păcătoși își simt păcatul. Ei Îl văd 

pe Mântuitorul. Ei aleargă pentru a se spăla în 

sângele Lui purificator. Ei se ascund la umbra ne-

prihănirii Sale glorioase. Aceasta este o binecu-

vântare. Ei rup legăturile păcatului și ale Satanei. 

Ei iubesc ospățul sacru al adevărului biblic și al 

rânduielilor sfinte. Aceasta este și ea o binecuvân-

tare. Ei se bucură cu o bucurie negrăită, calcă lu-

mea în picioare, cu toate capcanele și momelile ei. 

Ei văd Iadul istovit, cerul ca pe casa lor, pe sfinți 

ca pe frații lor, pe îngeri ca păzitorii care le slujesc, 

și pe Isus ca totul în tot pentru ei. Ce binecuvân-

tare! Viața este a lor, moartea este a lor, Hristos 

este al lor. Cerul este al lor, gloria este a lor, veș-

nicia este a lor. Ce binecuvântare! Toate aceste râ-

uri sunt turnate din cer, de la Isus, Marele nostru 

Preot, care trăiește în veci pentru a împlini această 

lucrare binecuvântată. 

Voia solemnă a Duhului este să Îl cunoaștem 

pe acest Mare Preot și să ne folosim de El. De 

aceea, prin contraste repetate, Duhul preamărește 
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vrednicia Lui. Această învățătură ne îndeamnă să 

aplecăm urechea către ea. Haideți să înaintăm și 

să culegem câteva roade din aceste câmpuri luxu-

riante. 

„Mai mult, acolo au fost preoți în mare nu-

măr, pentru că moartea îi împiedica să rămână 

pururea. Dar El, fiindcă rămâne ‚în veac’, are o 

preoție, care nu poate trece de la unul la altul” 

(Evrei 7:23-24). Preoții care slujeau fiilor lui Israel 

erau doar niște oameni. Esența lor era țărâna și în 

țărână aveau să se întoarcă. Moartea îi îndepărta 

rapid de la slujba lor. Prin contrast, Marele nostru 

Preot este Dumnezeu însuși. Viața Lui este nemu-

rirea. Veșnicia este ziua Lui. Timpul nu poate să Îl 

afecteze cu nimic. Nicio epocă nu poate să gă-

sească gol scaunul Lui de domnie. Atâta vreme cât 

rămâne în picioare lucrarea de mijlocire, slujba 

Lui mijlocitoare va trăi. 

„El n-are nevoie, ca ceilalți mari preoți, să 

aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele 

sale, și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul 

acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-a 

adus jertfă pe Sine însuși” (Evrei 7:27). Marii pre-

oți erau făcuți dintr-o sămânță coruptă. Păcatul s-

a atins până și de cea mai sfântă slujire a lor. Cele 
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mai bune lucruri pe care ei le făceau erau negre și 

ticăloase. De aceea, ei trebuiau să aducă jertfe și 

pentru ei înșiși. Aveau nevoie de sânge care să le 

spele propria vinovăție. Prin contrast, Isus este la 

fel de curat pe cât este Dumnezeu. El nu a respirat 

o altă atmosferă decât pe cea a sfințeniei perfecte. 

Bieții păcătoși au în Isus un Preot fără păcat. 

„Dar în partea a doua intră numai marele 

preot, odată pe an, și nu fără sânge, pe care îl 

aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din 

neștiință ale norodului” (Evrei 9:7). Marii preoți 

treceau prin perdeaua Templului o singură dată 

pe an. Prin contrast, Isus a făcut din cer locuința 

Sa. Acolo, El pledează zi și noapte, aducând ple-

doariile Sale neîncetate, până ce ultimul sfânt va 

fi adus acasă. 

„El a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 

preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu în-

suși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpă-

rare veșnică” (Evrei 9:12). Jertfele marilor preoți 

nu erau decât făpturi ale acestei lumi de jos. Sân-

gele lor era doar sângele animalelor și nu avea pu-

tere mântuitoare. El nu putea nici măcar să se 

atingă de contaminarea infinită a nelegiuirii. Prin 
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contrast, Isus Se înfățișează înaintea lui Dumne-

zeu. El aduce chiar sângele lui Dumnezeu. Toate 

lumile acestea sunt nevrednice când sunt puse în 

comparație cu sângele Lui. Credinciosule, iată 

mântuirea ta deplină! 

„Și, pe când orice preot face slujba în fiecare 

zi, și aduce de multe ori aceleași jertfe, care nicio-

dată nu pot șterge păcatele, El, dimpotrivă, după 

ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat 

pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu” (Evrei 

10:11-12). Apoi marii preoți aduceau jertfa. Ani-

malele mureau, altarele se aprindeau, și acest lu-

cru continuu, zi de zi și an de an. Isus aduce o sin-

gură jertfă. Moartea Lui a fost făcută o singură 

dată, viața Lui s-a dat o singură dată, sângele Lui 

a fost vărsat o singură dată, spălând complet și pe 

veci păcatele poporului Său, răscumpărând viețile 

poporului Său și salvând sufletele copiilor Lui. 

Această unică jertfire de sine ca Mielul ispășitor a 

stins pe veci toată mânia, a îndepărtat veșnic tot 

blestemul, a satisfăcut etern toate pretențiile 

dreptății, a mântuit veșnic toată familia credinței, 

a deschis Raiul pe veci și a alungat Iadul pentru 

totdeauna. Este imposibil să adaugi ceva perfecți-

unii infinite. Vai de cei care își imaginează că o as-

tfel de jertfă ar fi incompletă! 
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Duhul exclamă, „ațintiți-vă privirile la Apos-

tolul și Marele Preot al mărturisirii noastre” 

(Evrei 3:1). Dragul meu cititor, ascultă de acest în-

demn! Lasă ca Hristos să fie centrul fiecărui gând, 

căminul gândirii tale pline de adorare și bucuria 

meditațiilor tale. Preoția lui Hristos este o temă pe 

care timpul nu o poate epuiza. Este o temă pentru 

care veșnicia este prea scurtă.  
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21 
VEȘMINTELE                       

SFINTE 
 

„Fratelui tău Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-

i slujească de cinste și podoabă” (Exod 28:2). 

 

Dacă ochii au văzut vreodată un obiect în care 

să strălucească splendoarea, acela a fost marele 

preot în veșmintele lui sfinte. Dumnezeu a plănuit 

ca fiecare parte „să-i slujească de cinste și po-

doabă”. Astfel, fiecare culoare a licărit glorios. Per-

lele bogate aruncau înapoi raze minunate. Culorile 

variate ale curcubeului și lumina de amiază a soa-

relui păreau concentrate într-o formă omenească. 

Fiecare evreu și-a adus ce avea mai bun. Îndemâ-

narea dată de Duhul le-a cusut cu mult gust. 

Cititorule, așa este imaginea către care 

aceste pagini umile te invită să privești. Dar vei 

privi în zadar dacă nu vezi altceva decât niște robe 

costisitoare. Aici se găsește încântare pentru 
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inima îndrăgostită a credinței. Aici este Isus! Ce 

este frumusețea, dacă nu forma Lui, harul Lui, lu-

crarea Lui? Ce este gloria, dacă nu să Îl vezi des-

coperit! Această lucrare n-ar fi apărut dacă n-ar fi 

avut scopul de a ne îndrepta privirile către vred-

nicia Lui fără egal. Duh al adevărului, privește în 

jos! Noi tânjim după o imagine mai clară a Dom-

nului. Lucrarea Ta suverană este aceea de a ni-L 

arăta. De aceea, fă așa încât aceste veșminte sfinte 

să își împlinească slujba. 

În primul rând, exista tunica interioară. 

Materialul ei trebuia să fie din cel mai ales in: 

„Tunica s-o faci de in subțire” (Exod 28:39). Ea 

acoperea întreg trupul. Ea îmbrăca brațele și 

curgea în jos până la pământ. Ea ilustra puritatea 

completă, din cap până la glezne. Cineva poate 

întreba: Unde se poate găsi o astfel de puritate 

completă? Evanghelia ne răspunde prin a-L des-

coperi pe Hristos. El este o lumină de o neprihă-

nire fără pată. Acest adevăr este piedestalul ferm 

al tuturor nădejdilor noastre. Dacă o singură im-

perfecțiune L-ar fi atins, El trebuie să fi avut ne-

voie de o ispășire făcută pentru Sine. Dar pentru 

că a fost fără păcat, El poate lua locul păcătosului. 

El stă țintuit pe cruce cu un trup lipsit de păcat. 
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El dă un suflet fără păcat pentru a purta mânia 

lui Dumnezeu. Astfel, mânia este satisfăcută! 

Această tunică albă ca zăpada ne vorbește de 

asemenea despre neprihănirea pe care Hristos a 

adus-o pe pământ. Ascultarea Lui activă acoperă 

tot ogorul Legii. Palatul cerului trebuie să aibă ha-

ine curate, cerești. Hristos le țese. Hristos le dă. 

Credința le ia și, astfel, este făcută potrivită pentru 

a sta înaintea tronului lui Dumnezeu. 

Cititorule, gândește-te bine! Dacă vinovăția 

ta nu este curățată de un Mântuitor neprihănit, te 

vei cufunda în Iad. Nu poți sta înaintea privirii lui 

Dumnezeu, dacă nu vei fi neprihănit cum este El. 

Nu vei putea respira în cer dacă o natură născută 

din nou nu va iubi clima sfântă a acestuia. Mâinile 

lui Isus susțin toată această îndurare pentru tine. 

Sângele Lui sfânt este ispășirea perfectă a păcatu-

lui. Ascultarea Lui completă este veșmântul tău 

regal. Duhul Lui poate să îți dea tot harul. Pri-

vește-L pe Marele Preot în această tunică interi-

oară, și lasă ca strălucirea ei albă ca zăpada să te 

învețe aceste adevăruri. 

Tunica era mai apoi încinsă cu un brâu. În-

cingerea coapselor se făcea când cel îmbrăcat se 
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pregătea pentru trudă. Așa era el gata pentru ac-

țiune. De aceea, acest semn ni-L ilustrează pe Isus 

echipat pentru toată truda slujbei răscumpără-

toare. Mântuirea sufletelor nu a fost o lucrare oa-

recare. Munți de piedici și greutăți trebuie depă-

șiți. Trebuie pusă la lucru o energie neobosită. El 

exercită prompt toată energia. El înfruntă orice 

dușman. El elimină orice obstacol. El nu se odih-

nește decât atunci când calea care duce de la pă-

mânt la cer este liberă. Totuși, El va lucra până ce 

toată turma Lui este adusă teafără acasă. El a lu-

crat pe pământ pentru că a iubit mult lumea. El 

lucrează în cer pentru că îi iubește mult pe ai Lui. 

Cititorule, privește și vei vedea în Isus toată 

acțiunea pusă la lucru spre mântuirea omului. El 

nu slăbește niciodată, nu întârzie și nu face pasul 

înapoi. El face un singur lucru – Își încinge coap-

sele și trudește. Oare tu ești la fel de dornic să fii 

mântuit? Oare ești la fel de activ în a-L căuta? 

Oare ești la fel de zelos slujind cauzei Lui? Zelul 

Lui perseverent ar trebui să rușineze indolența 

jalnică a omului. Brâul Lui este o ocară la adresa 

coapselor noastre neîncinse. 

Peste tunică era îmbrăcată o mantie: „Mantia 

de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră” 
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(Exod 28:31), iar ca mărime era mai mică. Ea nu 

acoperea mâinile și trecea puțin mai jos de ge-

nunchi. Dar diferența cea mai mare stătea în as-

pectul ei plăcut și în frumusețea podoabelor cu 

care era brodată pe margini. Culoarea era de un 

albastru curat. Astfel, ea reflecta albastrul clar al 

cerului. Marele preot slujea într-o manta albastră. 

Astfel, Isus aduce tot cerul în gândurile noastre. 

Cerul se află în fiecare cuvânt al Lui. Mâinile Lui 

oferă darul Raiului. A-L vedea pe El acum este în-

ceputul Raiului. A fi cu El pe veci este Raiul com-

plet. Credința nu cunoaște niciun cer decât în El. 

Cititorul meu, privește-L pe Isus ca Marele tău 

Preot îmbrăcat în roba azurie, și vei muri față de 

pământul acesta, iar pământul va muri față de 

tine. Un peisaj strălucitor te va câștiga, astfel că 

vei iubi lucrurile luminoase de sus. 

Această mantie avea o tivitură bogată. Poala 

ei avea o țesătură de rodii presărate cu clopoței de 

aur. Aceste rodii erau lucrate cu migală și erau al-

bastre, purpurii și cărămizii. Dintre toate fructele, 

rodia este cea mai bogată în semințe. De aceea, ea 

este un simbol potrivit al rodniciei bogate. Aici, 

Isus este ilustrat ca „Părintele veșniciei” pentru un 

popor numeros. Sângele Lui este semănat în pă-
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mânt, astfel că un seceriș bogat de suflete mântu-

ite va răsări. Poți vedea în Cuvânt mulțimile care 

se adună înaintea tronului slavei. Ei toți sunt ro-

dul dragostei răscumpărătoare. Observă-i pe toți 

cei care, în pustietatea acestui pământ, demon-

strează semnele unei ființe noi. Ei toți își derivă 

existența dintr-o singură sămânță; ei sunt toți ro-

dul unui singur Duh regenerator. Noi privim tivi-

tura împodobită, și adorăm adevărul promisiunii: 

„Așa va fi sămânța ta” (Geneza 15:5). 

Rodiile erau cusute printre clopoței de aur. 

Marele preot își anunța prezența prin sunetul de 

clopoței. Fii Israelului găseau o mângâiere speci-

ală în această rânduială. Marele lor preot trecea de 

perdea. El stătea în picioare înaintea chivotului, și 

acela era un moment solemn. Locul era uimitor. 

În noi se poate ridica următoarea întrebare: Poate 

oare omul să se apropie de simbolurile gloriei lui 

Dumnezeu și să nu moară? Dar o notă dulce în-

deamnă toate aceste temeri să se odihnească. Clo-

poțeii de aur se aud. Toate inimile se bucură. Ma-

rele preot a stat înaintea capacului ispășirii, și to-

tuși a trăit. Clopoțeii de aur încă sună. Credința nu 

este străină de glasul lor. Fără îndoială că Isus nu 

mai este văzut acum prin simțurile noastre muri-

toare. Cerurile Îl ascund. El împlinește lucrarea Sa 
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înaintea unui scaun de domnie ascuns de privirile 

noastre. Și El trăiește acolo. Dovada este clară și 

dulce pe cât era muzica făcută de clopoțeii de aur. 

Fiecare șoaptă blândă a dragostei Sale, fiecare 

aplicare duioasă a Cuvântului Lui, fiecare sigu-

ranță dulce a grijii Lui infailibile – sunt sunete 

care dovedesc că Isus este viu. Clopoțeii de aur 

cântă pe veci vestea încântătoare: „pentru că Eu 

trăiesc, și voi veți trăi” (Ioan 14:19). 

Credinciosule, privește des la mantia albas-

tră. Isus este acolo, Autorul roditor al fiecărui har 

de care beneficiezi. Isus este acolo, asigurându-te 

că El trăiește ca să-ți dea viața. 

Apoi era îmbrăcat efodul (Exod 28:6). Aceasta 

era o tunică mai scurtă decât mantia, dar în timp ce 

mantia era simplă, dintr-o culoare azurie, acest efod 

era plin de strălucire radiantă în diversitatea nuan-

țelor lui. El era făcut, spune Domnul, din materiale 

„de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de 

in subțire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie”. Pămân-

tul își aducea cele mai alese roade. Arta își folosea 

cea mai aleasă îndemânare și cel mai intens efort. 

Scopul este foarte clar. Astfel, suntem învățați că 

toate harurile alese sunt combinate în Hristos. Per-

soana Lui, care este Dumnezeu și Om; lucrarea Lui, 
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care umple toate cerurile cu slavă; acțiunile Lui 

bune; inima Lui iubitoare; adevărul Lui credincios – 

acestea sunt perfecțiunile cele mai plăcute. Nimeni 

nu vede vreodată frumusețea adevărată până ce 

Hristos apare în hainele mântuirii Sale. 

Două piese fixează efodul de umeri și aces-

tea nu sunt făcute cu o îndemânare obișnuită. 

Sunt realizați astfel doi umerari de aur. În fiecare 

este așezată o piatră de onix. Pe aceste pietre sunt 

gravate numele semințiilor lui Israel. O, suflete, 

ce râuri de mângâiere curg din această imagine! 

Numele tău, chiar numele tău apare sus, ridicat 

pe umerii Domnului tău. Cum crezi că pot să te 

rănească dușmanii? Ei te pot asalta și o vor face, 

dar tu ești așezat mai sus de locul unde poate 

ajunge mâna lor. Pot ei cântări cerul? Gândul 

acesta este o nebunie. Totuși, înainte ca ei să se 

poată atinge de tine, ar trebui să Îl pună la pă-

mânt pe Hristos. Locul unde ești așezat este si-

gur. Sprijinul tău este Dumnezeu. Bucură-te, fii 

fericit! Domnul tău este înălțat –ai putea fi tu 

aruncat la pământ? Astfel, slab în natura ta, te vei 

ridica deasupra tuturor pericolelor, și poți fi mai 

mult decât biruitor, stând așezat pe atotputerni-

cia lui Dumnezeu! 
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Bogată este această mângâiere, dar Domnul 

mângâierii dă mai multă. Voia Lui este ca bucuria 

negrăită să umple sufletele copiilor Lui. De aceea, 

un pieptar este așezat în fața acestui efod. Niciun 

cuvânt nu poate să îi descrie splendoarea fără 

egal. Pieptarul este bogat brodat, asemenea efodu-

lui, cu douăsprezece pietre prețioase. Fiecare pia-

tră strălucitoare avea alocat numele unei seminții 

a Israelului. Această lucrare este rânduită pentru 

a dovedi cât de mult Își iubește Isus poporul. Lu-

mea îl poate batjocori oricât, căci Isus îl păzește ca 

pe comoara Lui aleasă și îl îmbracă în strălucirea 

bucuriilor Lui. Sufletele răscumpărate sunt orna-

mentul Lui cel mai ales. El îi poartă în inima Sa. 

Credinciosule, privește la Hristos! Observă că 

El Își deschide inima. Ce citești aici? Numele tău! 

Chiar numele tău! Te întrebi: Poate El să mă iu-

bească? Cu siguranță că staulul, grădina și crucea 

sunt dovezi suficiente. Dar, dacă acestea nu ți se 

par de ajuns, pieptarul Lui îți este arătat ca o carte 

în care este scris numele tău. De aceea, fii convins. 

Viața Lui este dragoste pentru tine. Inima Lui nu a 

fost și nu va fi niciodată lipsită de chipul tău. Tu 

locuiești întrețesut în fibrele dragostei Lui. Marele 

tău Preot poartă mereu aceste pieptar prețios. El îți 
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arată neîncetat numele înaintea scaunului de dom-

nie al lui Dumnezeu. Ești nedespărțit de inima Lui. 

Și asta nu este totul. Pieptarul susține încă o 

comoară uimitoare. Dar aici se găsește o taină pe 

care nu o putem înțelege suficient. Știm că Urim 

și Tumim sunt adăugate aici. Sensul termenilor 

este clar - „lumină și perfecțiune”. Se știe și folo-

sirea lor sfântă – prin ele, Domnul Își descoperea 

voia și îi dădea răspunsuri preotului. Evanghelia 

rânduielilor este la fel de clară. Hristos este Lu-

mina noastră. El este perfecțiunea completă pen-

tru noi. Avem nevoie de înțelepciune? Căutăm că-

lăuzire? Putem să ne apropiem. Lumina curată va 

străluci din inima Lui. Deplângem imperfecțiunile 

care se alipesc de noi precum pielea noastră? Doar 

El poate să ne elibereze de acestea. Sângele Lui, 

neprihănirea Sa, Duhul Lui, acțiunile Sale – toate 

sunt perfecte și desăvârșite. 

Dragul meu cititor, caută-L pe Hristos, și vei 

avea lumină. Caută-L pe Hristos, și vei moșteni 

perfecțiunea. Urim și Tumim ale noastre sunt 

zâmbetul Lui. 

Veșmintele sfinte nu sunt încă gata. Capul 

trebuie să își primească acum harul care îl încu-

nunează. Pentru el este pregătită o mitră făcută 
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din in subțire, înconjurată de un brâu albastru. De 

el este agățată o tablă de aur curat și apoi este scris 

și strălucește numele glorios: „Sfințenie Domnu-

lui” (Exod 28:36). Suflete, privește către cer! 

Acolo, Isus slujește pentru desăvârșirea mântuirii. 

Ce proclamă mitra Lui? „Sfințenie Domnului”. 

Adoră-L, căci acesta este titlul Lui drept. Persoana 

Lui este „Sfințenie Domnului”. Puritatea desăvâr-

șită este esența Lui. Dacă ar fi fost altfel, El n-ar fi 

putut să-Și asume slujba de Mântuitor. Lucrarea 

Lui este „Sfințenie Domnului”. El a venit pentru a 

Se pune deoparte, astfel încât să poată împlini 

voia Tatălui Său. Sângele Lui, neprihănirea Sa și 

rugăciunile Sale sunt toate „Sfințenie Domnului”. 

Poporul Lui, sufletele lor, umblarea și căile lor – 

toate sunt „Sfințenie Domnului”. El îi găsește pă-

cătoși, dar îi sfințește. Le dă inimi noi, vieți noi, 

care să fie în veac „Sfințenie Domnului”. 

Așa este Marele nostru Preot în veșmintele 

Lui. Nu este El slăvit? Nu este El frumos? Cine 

poate să nu Îl iubească? Cine nu Îl va lăuda? Cine 

nu se va ruga: Proslăvește-mă în slava Ta! Înfru-

musețează-mă cu frumusețea Ta, căci sunt al Tău! 
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22 
ALTARUL TĂMÂIERII 

 

„Să faci apoi un altar pentru arderea tămâii, și 

anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea 

lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot; să 

fie în patru colțuri, și înălțimea lui să fie de doi 

coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu 

el. Să-i poleiești cu aur curat, atât partea de sus, 

cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele; și 

să-i faci o cunună de aur de jur împrejur” (Exod 

30:1-3). 

 

Cel a cărui viață zilnică este un zbor în sus, 

către Hristos, are parte de cer pe cale. Fără îndo-

ială că largi sunt aceste câmpuri ale luminii. Pu-

tem călători departe, însă ele se întind și mai mult. 

Din orice punct privim, vom vedea cum se înfăți-

șează înălțimi și mai mari. Subiectul acesta este o 

carte ale cărei pagini nu se sfârșesc. Cu cât încer-

căm să îl descriem mai mult, cu atât mai neobosit 

se dovedește. El aduce o hrană bogată, dar lasă în 

urma lui un apetit tot mai mare după studiu și ad-

mirație. Chipul Răscumpărătorului este ilustrat în 
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slujba de la cortul întâlnirii. „Iată-L! Iată-L!” este 

strigătul universal. Dar nicăieri nu se aude acest 

glas mai clar decât de pe altarul tămâierii. Acesta 

umplea cortul cu cele mai bogate și mai alese 

arome. Astfel, altarul Îl predica pe Acela care este 

Tămâia curților de sus. 

Cititorule, aceste lucruri te invită să le ob-

servi. Fie ca Duhul, în mila Lui, să facă așa încât 

aroma sfântă să se ridice. Primele gânduri ne sunt 

atrase de poziția acestui altar. Domnul, care rându-

iește toate lucrurile cu un scop înțelept, ne în-

deamnă în felul acesta: „Să așezi altarul în fața per-

delei dinlăuntru, care este înaintea chivotului măr-

turiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra 

mărturiei, și unde Mă voi întâlni cu tine” (Exod 

30:6). Observă locul unde stă cel care face această 

slujbă în sanctuar. Altarul ispășitor este înapoia lui. 

Pașii l-au adus la limita locului preasfânt. El a tre-

cut de locul unde jertfa a sângerat (altarul de 

aramă al ispășirii). Emblema cea mai clară a ceru-

lui (chivotul legământului) este acum înaintea 

ochilor. Astfel, poziția aleasă a altarului tămâierii 

pare să fie ca o legătură între Cruce și cunună. 

Acest loc te cheamă să te oprești și să pri-

vești. Au ajuns picioarele tale aici? Te-ai întâlnit 
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cu primul altar într-o stare smerită, lovit de vino-

văție, bătându-ți pieptul și mărturisindu-ți toate 

păcatele mizerabile înaintea lui? S-a atins credința 

nerăbdătoare de Mielul ispășitor? Ai iertarea în 

mâinile tale? Este sufletul tău într-o stare calmă, 

cunoscând că blestemul este îndepărtat și ai parte 

de iertare deplină? 

Ai putut astfel să înaintezi până la acest altar 

interior, unde arde tămâia? Dacă da, perdeaua 

este aproape atinsă. Aceasta acoperă sanctuarul, 

care ilustrează odihna luminoasă a cerului. Spa-

țiul care te separă de fericirea veșnică este îngust. 

Zâmbetul constant al lui Dumnezeu și prezența 

neîntreruptă a Mielului sunt partea ce îți stă la în-

demână. Momentele scurte de zbor te vor conduce 

în curând în Împărăția pregătită din veșnicie, 

unde vei trăi o veșnicie.  

Acesta este cu adevărat locul tău? Dacă da, 

adoră harul care te-a condus aici! Se poate să fii 

bogat, dar bogăția nu te va ajuta îndelung. Se 

poate să fii sănătos, dar anii vor face ca floarea să-

nătății să se ofilească. Se poate să fii puternic, dar 

în curând îți vei lăsa puterea la buza mormântului. 

Se poate să ai parte de onoruri, însă o singură su-

flare te va despărți de ele. Se poate să ai prieteni 
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care te flatează, numai că ei sunt trecători ca un 

pârâu de vară. Aceste bucurii cu care omul se la-

udă acoperă adesea o inimă bolnavă. Ele nu aduc 

niciodată măcar un grăunte de pace solidă. Ele nu 

au vindecat niciodată o conștiință rănită. Ele nu au 

câștigat niciodată priviri aprobatoare din partea 

cerului. Ele nu au zdrobit niciodată țepușele păca-

tului. Dar ce râuri de pace înconjoară acest altar 

de aur al tămâierii! Închinătorii lui primesc îndu-

rare și văd slavă. Ei privesc înapoi la toate nele-

giuirile care le-au fost șterse. Razele cerului se 

aruncă asupra sufletelor lor spălate în sânge. Al-

tarul tămâierii este așezat așa încât aceste adevă-

ruri să strălucească de la prima vedere. 

Poți vedea că acest altar are anumite părți. 

Nicio minte omenească nu a conceput acest altar 

al tămâierii. Dumnezeu, care-L dă pe Hristos, dă 

și fiecare semn care Îl prevestește. Glasul Lui po-

runcește: „Aurul să fie unit cu lemnul”.  Hristos 

este minunăția care îi corespunde. El este egal cu 

Dumnezeu în măreția dumnezeirii și tovarăș cu 

omul în starea umilă a omului. El este curajos pen-

tru a urca pe la tronul lui Iehova, și este gata să 

împărtășească trupul păcătosului. Așa este Mân-

tuitorul pe care Dumnezeu Îl trimite. Așa este 

Mântuitorul de care are nevoie păcătosul. Mai 
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mult nu poate fi. Mai puțin nu ar valora nimic. 

Dacă toate semințiile oamenilor ar forma o sin-

gură audiență, venită ca să audă o singură frază 

de pe aceste buze, ea ar fi aceasta: doar un Dum-

nezeu-Om poate răscumpăra sufletul păcătosului. 

Dumnezeul-Om, Isus, Își asumă această lucrare și 

o desăvârșește. 

Forma altarului este pătrată. Aceeași formă 

avea și altarul ispășirii. Suntem învățați astfel că 

mântuirea noastră este peste măsură de puternică. 

Ea este un suport care nu poate eșua. Este bazată 

ferm pe puterea lui Dumnezeu cea veșnică. Învă-

țăm mai apoi că o imagine atractivă ne așteaptă la 

fiecare colț. Păcătoșii să alerge la acest altar din fi-

ecare colț al pământului. Hristos nu a respins pe 

nimeni, nu va respinge pe nimeni și nu poate res-

pinge pe niciun om care vine la El. Este ca și cum o 

singură față zâmbește către toți oamenii cu același 

chip care îi invită la un bun venit. 

Altarul avea coarne, cunună și drugi. Fiecare 

dintre aceste elemente cântă o veste bună pentru 

urechile deschise ale credinței. Cununa este o em-

blemă regală. Isus este Cel care o merită. Este 

dreptul Lui. Profetul cântă astfel: „domnia va fi pe 

umărul Lui” (Isaia 9:6). Tatăl exclamă: „Totuși, Eu 
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L-am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu 

cel sfânt” (Psalmul 2:6). Este adevărat că a existat 

o vreme când batjocura a căzut asupra Lui cu spi-

nii care L-au încununat. Dar acum, aflat în ceruri, 

El poartă o diademă veșnică a răscumpărării. 

Chiar dacă El domnește astfel din înaltul cerului, 

tronul pe care îl îndrăgește cel mai mult este inima 

bietului păcătos! Cununa Lui cea mai strălucitoare 

este împodobită cu sufletele mântuite. 

 Coarnele altarului vorbesc despre puterea 

deosebită. Ele dovedesc că biruința este pe fața 

Lui. Nicio putere nu poate sta înaintea lui Hristos! 

El vorbește, și învinge. Iadul se cutremură. Cei ce 

erau captivi ies liberi după ce cătușele păcatului le 

sunt zdrobite. Poftele împotrivitoare se pleacă su-

puse. Lumea batjocoritoare este călcată sub pici-

oare. Aruncă-ți, credinciosule, toate temerile la 

acest altar. O împărăție învinsă nu te mai poate 

cuceri. Un corn a străpuns inima fiecărui adver-

sar. Drumul tău către biruință trece peste grăme-

zile de leșuri. 

Drugii erau semnele pregătirii pentru ple-

care. Vestea Evangheliei trebuie să meargă până 

la capătul pământului. Niciun loc nu are puterea 

de a-L alunga pe Hristos. El pătrunde până și în 
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pustietățile singuratice. El îl înveselește pe Ilie 

prin izvorul din deșert. Nicio temniță nu poate fi 

o piedică eficace în fața Evangheliei. El trezește 

sufletele chiar și cu un cântec din celula lui Pavel. 

El veghează la căpătâiul lui Iacov, cel rătăcitor. El 

umblă împreună cu tinerii credincioși în focul 

cuptorului. El îl împrospătează pe războinicul Io-

sua. El Se pogoară în sărăcia cea mai lucie, pentru 

a sta alături de Lazăr, cel respins de toți. El urcă 

treptele celor mai înalte palate și îi păzește pe uce-

nicii Lui din casa Cezarului. Nu există niciun pele-

rin în armată, în tabără, în cortul rustic, în fortă-

reața lorzilor sau în tagma oamenilor de știință, la 

inima cărora Hristos să nu poată ajunge. Dragos-

tea Lui ce zboară pe aripi de vultur îi cheamă pe 

toți copiii Lui din toate vânturile. Ei toți se apropie 

de Isus pentru că El S-a apropiat mai întâi de ei. 

Credinciosule, vino la acest altar să înveți că, 

în mijlocul celor mai aglomerate momente ale vieții 

sau în ceasurile retragerii în singurătate, Hristos 

este un prieten de aproape. Este adevărat că aici nu 

moare nicio jertfă. Dar este oare adevărat că nu 

există sânge pe altar? Nu! În anumite zile, când se 

împlineau ritualuri de ispășire cu toată solemnita-

tea, sângele era stropit și aici. Marele preot înmuia 

aceste coarne și stropea vasul sfânt de șapte ori. 
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Fii înțelept și învață arta cerească a ameste-

cării sângelui în orice slujire. Rugăciunea ta poate 

fi puternică doar atunci când pledezi totul pe baza 

meritelor morții lui Hristos. Lauda trebuie să se 

ridice numai pe buze curățate cu sânge. Dragostea 

ta să fie ca o flacără ce arde într-o inimă stropită 

de sânge. Fiecare acțiune să fie făcută cu mâinile 

spălate în sânge. Ochiul lui Dumnezeu caută acest 

semn – sângele lui Isus. Când El îl vede, ușa largă 

a îndurării se deschide astfel că acceptarea nu 

poate întârzia. Dar vai de cei ale căror jertfe nu 

sunt spălate astfel. Sfârșitul ticălos al lui Cain 

aduce cu el avertismentul că nu putem face nicio 

jertfă sau slujire fără ispășire. 

Dar acest altar a fost folosit în principal pen-

tru a primi și arde tămâia. Aici era aprinsă aroma 

sacră. Când sfeșnicele de dimineață erau curățate 

și când luminile de seară aprinse, flacăra parfu-

mată își făcea simțită prezența. 

 Observă procesul! Mai întâi era adus focul. 

Apoi era împrăștiat praful sfânt. Apoi șiragurile de 

aromă se înălțau. Întreg cortul era plin de parfum, 

ca o grădină a Domnului. Duhul a ales tămâia ca 

simbol al rugăciunii: „Ca tămâia să fie rugăciunea 

mea înaintea Ta” (Psalmul 141:2). Astfel, avem și 



CAPITOLUL 22. ALTARUL TĂMÂIERII  273 

aici o imagine clară a rugăciunii rugăciunilor, mij-

locirea Marelui nostru Preot Isus. 

Observă de unde era adus focul care aprindea 

tămâia. El nu venea dintr-o inimă omenească, ci de 

pe altarul ispășirii. Era un foc din ceruri. Era însuși 

focul care mistuia fiecare jertfă. Un adevăr măreț 

este implicat aici. Altarul ispășirii hrănește altarul 

tămâierii. Rugăciunea lui Hristos își primește viața, 

puterea și vigoarea din crucea stropită cu sângele 

Lui! Rugăciunea care convinge izvorăște din drep-

tatea satisfăcută, din plata făcută, din mânia stinsă, 

din Legea împlinită, din blestemul îndurat și din le-

gământul împlinit. Mijlocirea lui Hristos se înteme-

iază pe moartea Lui. Astfel, tămâia nu încetează să 

se ridice la cer. Cerul este parfumat constant de sa-

voarea ei prețioasă! 

Compară orice altă cunoștință cu acest adevăr 

și vei vedea că ea fuge și se risipește ca o ceață lipsită 

de substanță. Aceasta este cea mai strălucitoare 

perlă din cununa harului. Aceasta este vestea cea 

mai desăvârșită a cupei Evangheliei. Unde este bu-

curia care privește la lucrarea măreață pe care Hris-

tos o face acum în înaltul cerurilor? El pledează. El 

trăiește pentru a se ruga. El trăiește în veac ru-

gându-se. El Își înfățișează lucrarea desăvârșită. El 
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Își întinde mâinile străpunse. El pretinde împlinirea 

legământului răscumpărării. Tatăl nostru ceresc se 

bucură primind această aromă recunoscătoare. Fie-

care atribut al Lui are parte de o bucurie infinită. El 

zâmbește în semn aprobator. Mâinile Sale dornice 

se deschid. Toate binecuvântările sunt turnate de pe 

ele. Iertarea este pecetluită. Duhul este trimis. Înge-

rii slujitori se grăbesc să împlinească lucrarea lor pă-

zitoare. Turma fericită este adunată într-un singur 

staul al harului și pregătită pentru singurul staul al 

gloriei. 

O, sufletul meu, fie ca această tămâie dulce 

să fie bucuria ta constantă! Ar putea fi cerurile bu-

curoase și tu să nu bați din palme, cântând toate 

laudele tale? Învață tot mai mult care este starea 

ta înaltă și privilegiată. Privind la aceste coarne, 

poți să arunci înapoia ta toate îndoielile și temerile 

pe care Satana ți le-ar putea sugera. El îți va șopti 

adesea că rugăciunile tale sunt slabe și neputinci-

oase, și că nu sunt decât insulte în urechile lui 

Dumnezeu. Vai, acest lucru este mult prea des 

adevărat, dar nădejdea nu ține de lucrările noastre 

cele mai sfinte. Hristos se roagă. Hristos se roagă 

cu toată vrednicia. În rugăciunile Lui stă accepta-

rea noastră. Laudele noastre sunt adesea ca un 

fum înecăcios. Vai, vedem astfel păcatul nostru, 
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rușinea noastră, lipsa noastră de recunoștință! 

Dar glasul lui Isus se aude, meritele Lui îndulcind 

rugăciunile noastre firave. Inimile noastre sunt 

reci și moarte, dar Isus le iubește în veac și Își do-

vedește dragostea prin rugăciuni neîncetate. 

O, sufletul meu, gândește-te la lucrarea pre-

valentă a lui Hristos pentru tine. Îi va spune îm-

păratul Esterei, „Ce ceri? Chiar dacă ai cere jumă-

tate din împărăție, îți voi da” (Estera 5:3), dar ru-

găciunea Fiului lui Dumnezeu, egal cu Tatăl, să fie 

întâmpinată cu răceală? Iată făgăduința: „orice 

veți cere în Numele Meu, voi face”. Ar putea rugă-

ciunea să capete mai puțină acceptare atunci când 

Hristos mijlocește în propria Persoană? Imposibil. 

De aceea, prețuiește Altarul tămâierii tale! 

Bucură-te de El! Folosește-L până ce treci de per-

dea. Dar ia aminte, căci există un cuvânt serios de 

avertizare. Tămâia este sfântă. Dumnezeu ada-

ugă: „Oricine va face tămâie ca ea, ca s-o miroasă, 

va fi nimicit din poporul lui” (Exod 30:38). Sim-

bolul profanat însemna moartea deznădăjduită. 

Ar putea să se joace cineva cu această realitate 

grandioasă? Dacă altarul ar fi folosit altfel, acesta 

ar fi un sacrilegiu, și cum ar trebui să vină pe-
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deapsa? Unii așază alături de El rugăciunile închi-

puite ale sfinților, despre care pretind că mijlo-

cesc. Ce? Nu avem totul deplin în Hristos? Se 

poate ca El să fie subevaluat, și Dumnezeu să gă-

sească vreo plăcere în aceasta? Ar putea să ajungă 

la slavă cei care Îi fură cununa? 

 

  

 

  



277 

23 
LIGHEANUL                                 
CURĂȚĂRII 

 

„Să faci un lighean de aramă, cu piciorul lui de 

aramă, pentru spălat; să-l așezi între cortul în-

tâlnirii și altar, și să torni apă în el” (Exod 

30:18). 

 

Dragul meu cititor, oricare ar fi starea ta pă-

mântească, trupul tău conține o comoară neprețu-

ită! Ai în tine un suflet nemuritor. Indiferent care 

este situația ta, te afli într-o trecere inevitabilă că-

tre un cămin neschimbător! Moștenirea noastră 

comună este veșnicia! De aceea, care ar trebui să 

fie preocuparea grandioasă a omului? Să își asi-

gure acest suflet uimitor. Care ar trebui să fie pri-

mul și ultimul lui efort? Evident că acela de a câș-

tiga fericirea nesfârșită pentru zilele fără sfârșit. 

Acest lucru este clar. Toți cei care pot gândi, recu-

nosc că acest lucru este adevărat. Cuvântul lui 

Dumnezeu ne îndreaptă către singura cale ce duce 
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la viață. O, dacă Duhul Lui ne-ar da ochi să o ve-

dem. 

Atât prin natura lui cât și prin propria prac-

tică, sufletul este o masă ticăloasă de păcat! Numai 

Hristos poate îndepărta aceste pete. Nădejdea ne-

pieritoare este pierdută prin nelegiuirile triste. Nu-

mai Hristos o poate restaura. De aceea, Dumnezeu 

de pe tronul Său înalt, Isus prin căi nenumărate ale 

dragostei, Duhul prin cercetările Sale cele mai plă-

cute, Biblia prin fiecare dintre paginile ei, îi cheamă 

pe păcătoși să accepte singura vindecare măreață. 

Acesta este țelul care bate acum la ușa inimii tale. 

Aceste motivații aduc ligheanul de aramă înaintea 

ochilor tăi. Această imagine este un martor cu un 

ton clar asupra harului răscumpărător. Cu raze vii, 

ea pictează vrednicia curățitoare a lui Hristos. Fo-

losește-o, și sufletul tău este curat. Folosește-o, și 

veșnicia ta va fi numai bucurie. 

Dumnezeu îl îndeamnă pe slujitorul Lui să 

facă ligheanul. „Să faci un lighean de aramă, cu 

piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l așezi în-

tre cortul întâlnirii și altar, și să torni apă în el” 

(Exod 30:18). 

Observă materialul ales - arama. Acest metal 

vorbește despre puterea lui Hristos. El a venit să 
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facă cea mai minunată dintre lucrări, astfel că 

aduce atotputernicia în mâinile Lui. Dar de unde 

este adusă arama? Cine o aduce? Evlavia femeilor 

o aduce. Ele își dăruiesc oglinzile cu bucurie pen-

tru a fi puse deoparte spre folosire sfântă. „A făcut 

ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din 

oglinzile femeilor, care slujeau la ușa cortului în-

tâlnirii” (Exod 38:8). 

Credința caută să capete învățătură din 

această realitate, și nu o caută în zadar. Femeile vin 

cu ajutorul lor pentru a fi făurit acest simbol al 

Evangheliei. Aici pare că avem de-a face cu un mu-

gure al adevărului. Fecioara Maria este femeia care 

va ține în mâinile ei bobocul înflorit. Privește la ha-

rul din Betleem. Acolo stă blândul Isus, născut din 

femeie, El, Răscumpărătorul rasei noastre. Darul 

darurilor vine în această lume printr-o femeie! 

Ele își aduc oglinzile. Starea inimilor lor se 

schimbă. Noile simțăminte produc noi roade. 

Aceste oglinzi erau prețuite până nu demult ca in-

strumente ale vanității și iubirii de sine. Acum, 

ochii le sunt deschiși pentru a vedea priveliști cu 

mult mai nobile. După ce privirea cândva rătăci-

toare a surprins unele crâmpeie ale lucrurilor di-

vine, eul nu mai este atrăgător! Cititorule, când 
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credința ta vede frumusețile glorioase ale Domnu-

lui, cu siguranță că toate celelalte lucruri sunt de 

un negru neatractiv. 

Jertfa nu mai este batjocorită. Oglinzile fă-

cute pentru a reflecta chipul bietei naturi ome-

nești sunt acceptate pentru a fi materia primă 

pentru un simbol al harului. Putem vedea astfel 

unde se poate ridica obiectul pe care noi, altfel, l-

am folosi pentru deșertăciuni lumești. Cititorule, 

poate că tu ai parte de vistierii ale extravaganței 

inutile. Transformă-le în lucruri cu adevărat folo-

sitoare! Dedică-le Domnului! Folosește-le ca mij-

loace pentru a răspândi vestea bună a adevărului 

Lui. Nu uita că ligheanul de aramă prin care aceste 

pagini Îl predică pe Hristos era făcut din arama 

oglinzilor femeilor. 

El ocupa un loc de mijloc între altarul de 

aramă și ușa cortului întâlnirii. O poruncă strictă 

a fost dată astfel ca niciun preot să nu se atingă de 

acestea până ce nu își spăla bine mâinile și picioa-

rele. Aceasta era porunca. Ea lansa un avertisment 

categoric care spunea că nimic pângărit nu se 

poate apropia de Domnul. Ea adaugă apoi într-un 

fel suav că Acela care cere o astfel de puritate oferă 

și râul curățirii. Domnul, care spune că trebuie să 
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fii curățat, aduce aproape ligheanul în care El te 

curăță!  

Credinciosule, observă bine care îți este che-

marea. Ea este aceea de a-I sluji pe viață Domnu-

lui. Viața nu este trăită adecvat decât dacă fiecare 

act Îi slujește Dumnezeului nostru. Picioarele 

noastre trebuie să se miște doar pentru El. Mâinile 

noastre ar trebui să nu cunoască vreo altă lucrare 

decât pe a Lui. Dar vai, cât de pătate și negre sunt 

picioarele și mâinile noastre! Țărâna pământului 

formează o cale contaminatoare, iar noi umblăm 

zilnic pe ea. Lucrurile pământului lasă în urma lor 

o pată care ne pângărește, și aici ne regăsim me-

reu. Am putea să aducem oare jertfa credinței sau 

să ardem tămâia dragostei devotate cu picioare și 

mâini ca acestea? Totuși, un lighean de spălare 

este pregătit! El stă înaintea noastră la fiecare pas. 

El are un glas ca de trâmbiță, ca răcnetul multor 

valuri, dar dulce precum melodia cerului: spală-

te, și vei fi curat! 

Dragostea veșnică a croit acest plan. Înțelep-

ciunea veșnică a desenat modelul. Harul cel veșnic 

se coboară pentru a-l construi. Dar cine poate să 

umple ligheanul? Isus însuși toarnă apa curăți-

toare. El aduce provizia bogată. Ceea ce curge este 
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sângele, sângele venelor Sale, sângele inimii Lui! 

Nimic altceva nu poate ajuta, nimic din ceruri sau 

de pe pământ. El sângerează pentru a umple li-

gheanul curățirii. El moare pentru a deschide larg 

izvorul iertării. 

Dar există virtute în acest râu pentru spăla-

rea păcatului? Acesta este un lucru foarte impor-

tant. Suflete, nu-ți găsi odihna până ce nu capeți 

un răspuns clar. Păcatul este cu adevărat întune-

cat precum Iadul! Dacă îl vei spăla cu tot ceea ce 

cunoaște natura omenească sau cu tot ceea ce 

poate produce omul, culoarea lui devine doar mai 

întunecată. Dacă lacrimile pocăinței ar putea 

curge pe veci, ele nu ar slăbi cu nimic spurcăciu-

nea înfricoșată a păcatului. Apele bălții murdare 

ale celor mai bune hotărâri ale omului lasă sufle-

tul mai murdar și mai vinovat. Dacă râuri după 

râuri de forme și ritualuri religioase ar trece peste 

ființa păcătoasă a omului, dacă asupra ei ar fi 

aduse cele mai stricte lepădări de sine și cele mai 

severe ascultări de porunci, totuși, contaminarea 

ei profundă nu ar fi micșorată cu nimic. Dacă toate 

oștile îngerești ar uda petele cu toată inocența la-

crimilor lor, petele ar rămâne neatinse. De ce? 

Pentru că păcatul are o răutate intensă. Infinitatea 
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este ceea ce caracterizează atingerea lui coruptă. 

Suflarea lui răspândește spurcăciuni ireparabile. 

De aceea, pentru ca ligheanul să poată cu-

răța păcatul, el trebuie să conțină un râu cu o pu-

tere mai mare decât cea a omului sau a îngerilor. 

El trebuie să fie divin, perfect. El trebuie să aibă 

toate trăsăturile lui Dumnezeu. Suflete, privește 

acum la acest lighean. El conține un remediu la fel 

de mare pe cât este nevoia ta. Sângele din lighean 

este sângele lui Isus, iar Isus este Tovarășul lui Ie-

hova. El trebuie să fie suficient, pentru că puterea 

Lui este vastă, fiind puterea Celui care l-a vărsat, 

iar Cel ce l-a vărsat nu este nimeni altul decât 

Dumnezeul-Om Isus. 

Fără îndoială, păcatele tale sunt multe, negre 

și rele. Ele au asupra lor toate circumstanțele agra-

vante și toată spurcăciunea. Ele au fost săvârșite ca 

acțiuni sau replici, în sfidare față de toată lumina, 

față de toate pornirile conștiinței, față de toate 

mustrările și cercetările din partea lui Dumnezeu. 

Numărul lor întrece numărul firelor de nisip. Cu-

loarea păcatului face ca noaptea să pară străluci-

toare. Dar, dacă vei cufunda păcatele în aceste ape, 

ele se vor întâlni cu o esență care are putere infinită 

spre schimbarea culorii lor dezgustătoare. Nu vei 
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putea găsi acum nicio așchie corupătoare. Corupția 

păcatului fuge din acel suflet așa cum noaptea fuge 

dinaintea feței zilei. Sufletul înnegrit de păcat de-

vine acum alb ca lumina, mai alb decât cea mai albă 

zăpadă. 

Satana se uită, dar nu poate vedea nicio ră-

mășiță de imperfecțiune. Nu rămâne nimic de care 

el să nu se atingă. Dumnezeu privește cu ochiul Său 

care cercetează totul, dar păcatul a fugit la fel de 

departe cum este răsăritul de apus. Păcatul a fost 

mistuit în eficacitatea acestei curățări perfecte. 

Sângele, sângele atotputernic l-a spălat complet. 

Sufletul îmbăiat în Hristos este curat, strălucitor și 

nepătat, potrivit pentru cer așa cum Hristos însuși 

aparține cerului. Așa trebuie să fie sufletul curat. 

Ascultă mărturia Duhului: „sângele lui Isus Hristos, 

Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). 

Ridică-ți privirile! Privește mulțimea strălu-

citoare care înconjoară tronul. Unde se află drep-

tul lor la casa cerească? Sângele care i-a răscum-

părat a îndepărtat toate petele lor. Privește în jos 

către acea groapă adâncă unde întunericul își răs-

pândește umbra tot mai neagră. Vai, ce priveliște 

a spurcăciunii și pierzării! Dar de ce se tăvălesc 

aceste duhuri ticăloase în patul corupției lor? Ele 
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n-au căutat, n-au găsit și n-au folosit niciodată li-

gheanul curățitor al sângelui Mântuitorului. Iadul 

nu îl poate ține legat pe niciunul dintre cei care au 

găsit acest sânge. Sufletele nespălate trebuie să se 

prăbușească în Iad. Doar cei curățați se vor ridica. 

Cătușele ticăloase îi leagă pe cei necurați. Ceilalți 

trebuie să se înalțe către cer cu aripi de argint și 

cu pene de aur. 

Dar păcatele iertate în curtea cerului nu sunt 

curând iertate în curtea conștiinței. Satana gă-

sește o ușă către conștiința noastră. Cu un glas săl-

batic și cu pledoarii amăgitoare, el ne târăște acți-

unile imperfecte la curtea lui de judecată. Dacă nu 

poate să arunce victimele în Iad, cel puțin el îi va 

înfricoșa pe călătorii către cer cu furtunile sălba-

tice ale temerilor.  

Astfel, el citește șirul lung al nelegiuirilor 

noastre din trecut. El susține că niște suflete atât 

de negre nu pot fi decât un combustibil al flăcări-

lor lui neîncetate. Vai de cei care se străduiesc să 

negocieze cu acest dușman ticălos! Evident, nu pu-

tem nega realitatea, căci situația este adevărată. 

Memoria își aduce mărturia îmbăiată în lacrimi. 

Scuzele sunt în zadar. Aceste vase sunt pline de 

găuri. Ele nu pot să ne apere în niciun fel. 
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Singurul nostru refugiu este acest lighean al 

spălării! Cei care au lumina Evangheliei se vor 

arunca în el. Satana fuge răcnind de dezamăgire. 

Amenințările înfricoșătoare se topesc în cântece 

ale siguranței. Adversarul își pleacă capul. El nu 

poate distruge o pace susținută de sânge. 

Cititorule, vrei să îți vezi conștiința odih-

nindu-se netulburată? Vrei să te odihnești pe pă-

șunile inimii liniștite? Atunci vindecă-ți toate ră-

nile memoriei în acest lighean curat al spălării! 

Odată spălat în el, poți exclama în siguranță: 

„Dumnezeu este împăcat! Necazurile mele nu vor 

mai trece! El nu mai vede păcatele mele! Ele sunt 

aruncate înapoia Lui! De aceea, ele nu Îi vor mai 

încrunta fața înaintea mea”. Dar ligheanul curăți-

rii are o apă și mai prețioasă. Acela care Îl găsește 

pe Hristos găsește orice lucru bun în El! Ai putea 

să te întrebi: dacă păcatul și-a pierdut spurcăciu-

nea și vinovăția, aș putea avea nevoie de mai 

mult? Da, căci semințele ticăloase ale păcatului 

încă rămân. În inimă rămâne tendința lui către 

orice lucru rău. Focul poftei încă arde cu putere. 

Cuptorul dorinței necurate este fierbinte. Totuși, 

aici găsim apă pentru a curăța voința. Hristos ne 

dă Duhul Său Sfânt pentru a lucra înnoirea și pen-

tru a cuceri păcatul. Ce fluvii de mângâiere curg 
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pe albia Cuvântului! „Vă voi stropi cu apă curată, și 

veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile 

voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă 

nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din 

trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă 

de carne” (Ezechiel 36:25-26). Evanghelia își aduce 

ecoul: Hristos este făcut pentru noi nu doar înțe-

lepciune și neprihănire, ci și sfințire! 

Cititorule, a adus acest lighean al curățirii 

schimbarea în viața ta? Ești o făptură nouă în 

Hristos Isus? Subliniază bine acest adevăr solemn: 

„dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea 

Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Raiul nu 

există decât pentru suflete născute din nou. Na-

tura veche este încuiată în afara cerului prin pi-

edici insurmontabile. Așa cum dreptul la cer se gă-

sește doar în Hristos, tot așa potrivirea pentru cer 

trebuie primită de la El. Privește neîncetat la li-

gheanul curățirii. Totul este pregătit aici. Sângele 

care cumpără toată iertarea și care aduce toată pa-

cea, câștigă și toate proviziile harului sfințitor. 

Strigătul constant este acesta: spală-te, și vei fi cu-

rat de orice pată exterioară! Spală-te, și vei fi curat 

de toate temerile acuzatoare! Spală-te, și vei fi cu-

rat de izvoarele adânci ale răului interior! Spală-



288         EVANGHELIA DUPĂ EXOD  |  HENRY LAW 

te, și vei fi curat de această dragoste corupătoare 

a lumii! 

Există un singur lighean al curățirii. Dacă 

preoții Israelului ar fi căutat un alt izvor al spălă-

rii, cazul lor ar fi fost deznădăjduit. Mânia i-ar fi 

mistuit. Cititorule, alungă închipuirea deșartă că 

ai putea găsi ceva care să îți curețe sufletul în afara 

lui Hristos. El este suficient, și este la îndemână. 

Dacă eșuezi să Îl folosești, spurcăciunea ta va ră-

mâne! Spală-te aici, doar aici! Niciun alt vas nu 

poate adăuga merit acolo unde vrednicia desăvâr-

șită abundă. De aceea, umblarea ta va fi curată pe 

pământ doar când te vei spăla în sângele curățirii. 

Doar așa vei ajunge la locuințele curate unde bu-

zele sfinte cântă veșnic: „Sfânt, sfânt, sfânt este 

Domnul oștirilor” (Isaia 6:3). 
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24 
NUMELE 

 

„Moise a zis: ‚Arată-mi slava Ta!’ Domnul a răs-

puns: ‚Voi face să treacă pe dinaintea ta toată 

frumusețea Mea și voi chema Numele Domnului 

înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă 

îndur, și am milă de cine vreau să am milă!’” 

(Exod 33:18-19). 

 

Apoi Domnul s-a coborât în nor și a stat 

acolo cu Moise, proclamându-Și Numele. El a tre-

cut prin fața lui Moise, afirmând că „Domnul, 

Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și 

milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și cre-

dincioșie, care Își ține dragostea până în mii de 

neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea 

și păcatul, dar nu îl socotește pe cel vinovat drept 

nevinovat” (Exod 34:5-7). Pământul datorează 

mult buzelor mijlocitoare. Secerișuri abundente au 

fost adunate din mica sămânță a harului mijlocitor. 

Aici ne întâlnim cu o astfel de situație. Aici își ridică 

vârful un arbore al adevărului glorios. Ramurile lui 
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larg întinse au fost umbra care le-a adus prospe-

țime mulțimilor de credincioși din orice epocă. Dar 

unde s-a născut el? O rugăciune din inimă a fost 

rostită. Planta nobilă a răsărit. Credinciosul aruncă 

semințele rugăciunii în orice loc și în orice vreme. 

Planta astfel semănată poate să trăiască atunci 

când cursa ta scurtă se va fi terminat. 

Cel ce se roagă aici este Moise. El însetează 

după o cunoaștere mai clară a Dumnezeului lui. El 

văzuse mult și, de aceea, inima lui a fost aprinsă 

după mai mult. El exclamă: „Arată-mi slava Ta” 

(Exod 33:18). Aceasta este o dorință mare. Dar su-

fletele care au parte de har tânjesc după tot ceea 

ce Dumnezeu le poate da. Aceasta este o cerere im-

portantă, dar cererile mari Îl onorează pe Dătător 

și sunt onorate de El. Observă răspunsul: „Voi face 

să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea, și 

voi chema Numele Domnului înaintea ta” (Exod 

33:19). Slava lui Dumnezeu este bunătatea Lui. 

Bunătatea Lui este slava Sa. Numele Lui este pa-

gina pe care aceste minunății strălucesc. 

Cititorule, ai această dorință sfântă? Tân-

jești să vezi această glorie, să guști din această bu-

nătate, să te hrănești la ospățul acestei cunoș-

tințe? Atunci vino cu credință! Vino cu uimirea 
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smerită a sufletului tău! Domnul trece pe lângă 

tine. El vorbește. Ascultă glasul Lui, care pro-

clamă: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu 

plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de 

bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea 

până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădele-

gea, răzvrătirea și păcatul, dar nu îl socotește pe 

cel vinovat drept nevinovat”. 

Un cortegiu de slavă pleacă din curțile ceru-

lui. Fiecare imagine ne arată un crâmpei al Aceluia 

a Cărui descoperire deplină ar orbi ochii noștri mu-

ritori. Cea dintâi imagine rostește Numele „Dom-

nul” sau „Iehova”. O, ce Nume minunat! El ne în-

dreaptă gândurile înapoi către veacurile veșniciei, 

și le conduce înainte către veșnicia viitoare. El vor-

bește cu glas tare că El este – în trecut, în prezent 

și în viitor. El Îl ilustrează pe Domnul ca „Eu sunt” 

înainte să fi existat timpul, și ca „Eu sunt” când 

timpul nu va mai fi. El Îl îmbracă în toată măreția, 

demnitatea, grandoarea și unitatea neschimbă-

toare și nelimitată a ființei Sale. El Îl descoperă ca 

Izvorul unic și măreț al fiecărei ape a vieții. 

Sufletul meu, așa este Domnul tău! El este 

măreț dincolo de închipuirile noastre! El este vast 

dincolo de puterea noastră de a-L măsura. El nu 
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poate fi pătruns de mintea omului! Dar, de pe 

acest tron înalt, privirea Lui a fost ațintită neînce-

tat asupra ta! Chipul tău I-a umplut inima de-a 

lungul vremurilor nesfârșite. Vârsta Lui este ne-

murirea. Același lucru ți-l dă și ție. Oare nu-L vei 

adora, nu Îi vei aduce reverență și nu-L vei bine-

cuvânta, iubindu-L, lăudându-L și slujindu-L? 

Înainte să se audă un alt sunet, Numele lui 

Iehova este rostit din nou: „Domnul, Domnul” [lit. 

KJV]. Repetiția ne determină să privim din nou. Ea 

ne spune că gânduri peste gânduri trebuie să cer-

ceteze tainele mărețului „Eu sunt”. Aripa ce 

zboară trebuie să se înalțe mai sus. Lauda noastră 

trebuie să se oprească doar pentru a-și reîncepe 

lucrarea nesfârșită. 

„Domnul Dumnezeu”. Aici se adaugă și Nu-

mele „Dumnezeu”. Acesta vorbește despre putere 

și tărie. Dumnezeu este nelimitat în suveranitatea 

Lui! El stă cu adevărat pe un scaun de domnie atot-

puternic! El ține în mână toiagul controlului neli-

mitat! Dreapta Lui este numai putere! El vorbește, 

și trebuie să se împlinească! El lucrează, și cine 

poate să I se împotrivească? Dacă ai aduna lumi 

peste lumi, simpla Lui suflare le poate arunca în ni-

micnicie. Dacă ai strânge mulțimile pământului și 
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ale Iadului, piciorul Lui poate transforma această 

masă în țărână. De aceea, este oare posibil ca omul 

neputincios să se ridice împotriva lui Dumnezeu? 

Cum poate un răzvrătit să stea în picioare când 

Dumnezeu Se îmbracă în mânie? Păcătosule, fii în-

țelept la timp! Răzbunarea se apropie. Ea va lovi 

neobosit în furia ei. Nu există niciun alt refugiu de-

cât la crucea Calvarului! 

Credinciosule, acest Nume zboară în jos că-

tre tine pe aripi ale păcii. Cunoaște-i puterea de-

plină, care este sprijinul tău deplin. Acest Dumne-

zeu este pavăza ta. Ce dușmani ar putea să te ră-

nească? El este sabia ta. Cine te poate ataca? El 

este fortăreața ta. Nu ești sigur? El este zidul de 

foc ce te înconjoară. Cine poate să îl străpungă 

pentru a te răni? El ți-a promis viața veșnică de 

moștenire. Cine poate să împiedice acest lucru? El 

te poartă pe brațele Lui către cer. Cine te-ar putea 

smulge din strânsoarea Lui? Acest Dumnezeu este 

mântuirea ta deplină. De aceea, vei fi mântuit în 

chip desăvârșit. 

„Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin 

de îndurare”. Glasul înaintează pentru a deschide 

mai mult inima lui Iehova. Inima aceasta este îndu-

rare. Așa cum soarele abundă în raze luminoase, 
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marea în stropi de apă și cerul în stele strălucitoare, 

așa este Dumnezeu o visterie vastă a îndurării. 

Aceasta este cea mai strălucitoare perlă din co-

roana Lui. Ea luminează cerurile. Ea depășește vre-

murile. Ea întrece toate perfecțiunile în strălucire. 

Ea este bogăția bogățiilor Lui. 

Dar ce este îndurarea? Este acea dragoste 

dulce și blândă care găsește o lacrimă pentru orice 

necaz, care geme în durere și este întristată în întris-

tare, care manifestă compasiune în fața durerii și 

trăiește în rănile vindecătoare calmând angoasa și 

transformând suspinele în bucurie. Această îndu-

rare a privit asupra omului aflat în starea lui 

pierdută. Ea a marcat suferința trecută și durerea 

viitoare. Ea nu a întârziat. A găsit un remediu com-

plet și perfect, în viața și moartea Dumnezeului-Om! 

Tatăl este numai îndurare. Un Mântuitor 

chemat, un Mântuitor trimis, un Mântuitor accep-

tat constituie dovada. Isus este numai îndurare! 

Staulul, grădina, crucea, sângele, neprihănirea, ru-

găciunea neîncetată – toate proclamă acest adevăr. 

Duhul este numai îndurare. Cercetările inimii pe 

care El le face, prezența Lui aducătoare de lumină, 

călăuzirea Lui către brațele Mântuitorului, multele 

vizite ale dragostei mângâietoare, revărsările Sale 
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bogate de har înnoitor – toate mărturisesc despre 

acest adevăr.  

Cititorule, oricare ar fi ticăloșia ta, vino la 

acest Dumnezeu, iar îndurarea te va elibera! Pavel 

cunoștea povara vinovăției uriașe, dar el „a căpă-

tat îndurare” (1 Timotei 1:16). Vameșul pocăit a 

pledat: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” 

(Luca 18:13). Râuri de pace s-au revărsat. Cerșe-

torul orb a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă 

de mine” (Marcu 10:47). Răspunsul nu a întârziat. 

„Du-te, credința ta te-a mântuit” (Marcu 10:52). 

Mama întristată s-a rugat: „Isuse, Fiul lui David, 

ai milă de mine!” (Luca 18:38), și i-a fost dată 

toată eliberarea. 

Îndurarea încă domnește în ceruri. De aceea, 

adu-ți păcatele tale, și ele vor fi iertate! Adu-ți la-

crimile, și ele vor fi șterse! Adu-ți rănile conștiin-

ței, și ele vor fi vindecate! Adu-ți suspinele, și ele 

vor fi duse la odihnă. Adu-ți nevoia, și ea va fi îm-

plinită! Adu-ți greutățile, și ele vor fi ușurate! 

„Plin de îndurare și milostiv” (Exod 34:6). 

Priveliștea se schimbă. O altă fațetă curtează pri-

virea. Harul își arată forma atractivă. Așa cum 

îndurarea se manifestă prin milă față de starea 

ticăloasă, tot așa harul îi este util celui nevrednic. 
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Îndurarea aduce balsamul pentru cel ticălos. Ha-

rul grăbește în ajutorul celui lipsit de merit. În-

durarea își aduce motivația blândă în mijlocul su-

ferinței omului. Harul nu are niciun impuls decât 

de la Dumnezeu. Lumea prezintă o imagine dez-

gustătoare. Ogorul ei larg este plin de buruienile 

răzvrătirii nebune a omului. Nu există rușine, nici 

pocăință, nici priviri întristate, nici ochi care să lă-

crimeze, nici piepturi care să suspine, nici mâini 

care să se frământe, nici rugăciuni după iertare și 

nici strigăte după milă. Păcatul vine după păcat 

așa cum valurile mării vin unul peste celălalt. Dar 

harul izvorăște cu putere, liber pe cât este liberta-

tea lui Dumnezeu, vast pe cât este Dumnezeu de 

infinit. El spune: „Eu iubesc pentru că iubesc. Eu 

voi mântui pentru că voi mântui. Eu voi răscum-

păra de la Iad pentru că voi răscumpăra”. 

Singurul leagăn al harului este inima lui 

Dumnezeu. Sigurul lui izvor este planul lui Dumne-

zeu, fiind un rod vrednic al unei surse vrednice. Ha-

rul este angajat la această lucrare minunată. El își 

extrage seva din planul mântuirii. El înfățișează 

Căpetenia mântuirii. El îi alege pe moștenitorii 

mântuirii. El finalizează schema mântuirii. El pune 

prima piatră. El adaugă pietrele de deasupra. El nu 
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se poate odihni până ce nu se aude strigătul: Har, 

har veșnic! 

Cititorule, vrednicia este atât de departe de 

tine pe cât este răsăritul de apus. Singura ta avuție 

este păcatul, dar poți străluci în glorie, deoarece 

Dumnezeu este har. O, grăbește la El! Primește 

iertarea ca dar al harului fără plată! Caută cerul ca 

premiu al darului fără plată! Dar dacă mândria ta 

respinge acest har, pierzarea ta va fi viermele care 

nu moare. 

„Plin de îndurare și milostiv, încet la mânie”. 

Cetățenii Sionului se cutremură uneori la gândul că 

vinovăția groaznică va epuiza toată îndurarea și va 

cheltui tot harul. O rază strălucește imediat pentru 

a risipi acești nori. Iată-Mă, zice Domnul, Eu sunt 

îndelung răbdător! Iată o plută pe care sufletul lovit 

de valuri se poate refugia. Chiar dacă analele inimii 

sunt doar o poveste a ticăloșiei păcatului, chiar 

dacă zi de zi și ceas de ceas, inima nu este decât 

patul fierbinte al răului provocator, chiar dacă cele 

mai sfinte rugăciuni nu sunt adesea decât o batjo-

cură cu înfățișare de sfințenie, și chiar dacă cele 

mai sfinte fapte nu sunt decât tămâia iubirii de 

sine, totuși răzbunarea își trage mâna și binecu-

vântările sunt turnate din cer ca niște ploi bogate. 
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Dacă răbdarea îngerilor ar fi domnit un sin-

gur ceas, oare acesta ar fi fost rezultatul? Nu, ci 

întreaga rasă omenească ar fi fost aruncată în 

pierzare. Dar Cel ce domnește este un Dumnezeu 

răbdător. De aceea, acolo unde păcatul a domnit, 

răbdarea Lui s-a ridicat mai sus. Noi trăim pentru 

că Dumnezeul nostru are răbdare. Dar vine ziua 

când răbdarea va ajunge la capăt. Păcătosule, când 

răbdarea lui Dumnezeu nu va mai fi activă, sufe-

rințele tale nu vor mai înceta. 

„Plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, 

plin de bunătate și credincioșie”. Dar în timp ce 

răbdarea acționează, oare nu ar fi posibil ca pro-

viziile de bunătate să se sfârșească? Imposibil. Bu-

nătatea lui Dumnezeu este El însuși. Câtă vreme 

este viață în El, voia Lui este să toarne bunătate 

peste noi. Credinciosule, vino la acest pom bogat! 

Ramurile lui se apleacă veșnic, iar roadele lui sunt 

bunătate. Bea din aceste ape! Ele curg în veci, și 

apa lor este bunătate. Credincioșia este ajutorul 

care oferă și împrăștie daruri ce nu se sfârșesc ni-

ciodată. Un jurământ este făcut: „Cu adevărat te 

voi binecuvânta” (Evrei 6:14). De aceea, adevărul 

trebuie să moară pentru ca mâna bunătății să se 

oprească. Adevărul abundent garantează bunăta-

tea abundentă. 
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„Își ține dragostea până în mii de neamuri 

de oameni” (Exod 34:7). O, suflete, ia aminte la 

melodia acestei note suave. Uneori își poate face 

loc gândul care sugerează că îndurarea îi vizitează 

doar pe câțiva, astfel că darurile rare poposesc 

doar în sufletele rare. Nu, căci brațele îndurării 

sunt foarte largi. Inima îndurării este foarte mare. 

Casele îndurării sunt numeroase. Ea a adus bucu-

ria mântuirii la nenumărate suflete. Ea are o bu-

curie mântuitoare păstrată pentru alte suflete fără 

număr. Ușile ei stau larg deschise. Mii de suflete 

au găsit-o, dar mai este multă îndurare în vistieri-

ile cerului. 

Cine ezită să vină? Va suspina cineva: „Nu 

mai poate fi nădejde pentru mine”? De ce să ai 

această frică? Oare răspunsul este acesta: „Nele-

giuirea mea mă împiedică”? Acest Nume zdro-

bește astfel de obstacole. El exclamă: Domnul este 

un Dumnezeu care „iertă nelegiuirea”. Poate că tu 

adaugi: „Dar nelegiuirile mele sunt atât de rele”. 

Ei bine, Numele Lui încă vorbește: Domnul este un 

Dumnezeu care iartă nelegiuirea și păcatul. Poate 

că vei insista: „Dar păcatele mele par fără număr”. 

Numele continuă: Domnul nostru este un Dumne-

zeu care iartă nelegiuirea și păcatul. 
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Dacă am arunca asupra unei singure conști-

ințe toate păcatele tuturor celor pierduți și toată 

spurcăciunea tuturor ticăloșilor din Iad, dacă acea 

conștiință ar alerga la cruce și ar pleda acest cu-

vânt sigur, pe cât este Dumnezeu de adevărat, ea 

va găsi iertarea nelegiuirii și a păcatului. 

Dar dacă nu vei vrea să te arunci în brațele 

lui Hristos, nu există un alt refugiu. Acest cuvânt 

al mângâierii celei mai bogate este o condamnare 

aspră a tuturor celor care vor veni la judecată cu 

vinovăția lor în mâini. El „nu îl socotește [cu ni-

ciun chip, lit. KJV] pe cel vinovat drept nevinovat”. 

Niciun păcătos nu poate să își ia păcatele neiertate 

în cer. Niciun suflet nespălat nu poate intra acolo. 

Răul va trebui să vadă ce merită. Hristos, Garantul 

nostru, S-a arătat purtând păcatele noastre. El nu 

a fost scutit. Mânia L-a lovit. Răzbunarea și-a luat 

plata. În El, toți cei care sunt ai Lui sunt iertați, 

pentru că moartea Lui este pusă în contul morții 

lor. Fără El, toți cei afectați de păcat trebuie să 

moară, pentru că păcatele lor sunt ale lor. 

„Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin 

de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bu-

nătate și credincioșie, care Își ține dragostea până 

la mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, 
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răzvrătirea și păcatul, dar nu îl socotește pe cel vi-

novat drept nevinovat” (Exod 34:6-7). Cititorule, 

așa este Numele mântuitor al lui Dumnezeu. O, 

deschide-ți urechile acum, cu urechea credinței! 

Nu vei auzi așa ceva în Iad. 

  



 

 

 

  



 

         MAGNA GRATIA 
                            Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit 

care își concentrează eforturile pe proclamarea Evanghe-

liei prin literatură consecventă doctrinar, prin evangheli-

zare și echiparea bisericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta 

la binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai 

multe lucruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magna-

gratia.org și află mai mult despre lucrarea noastră, și ci-

tește GRATUIT cele peste 200 de cărți ale unora dintre cei 

mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vi-

zita pagina noastră de Facebook la www.face-

book.com/MagnaGratiaRomania și prin a te abona pe 

website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi re-

surse. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această 

lucrare. Donațiile se pot face online, www.magna-

gratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magna-

gratia.org. Mulțumim! 


