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DE CE DORM OAMENII 

ÎN BISERICĂ? 

 

1. S-au slujit pe ei înșiși și au slujit lumea prea cre-

dincios în decursul săptămânii.  

Natura nu poate suporta orice. De regulă, ea nu 

poate suporta să lucrezi mai mult de șase zile pe săptă-

mână. De aceea, atunci când oamenii lucrează în șase 

zile ceea ce se poate lucra numai în șapte, natura strigă 

după ajutor. Ea devine epuizată și are nevoie de repaus. 

Astfel, mulți oameni, în așteptarea Zilei Domnului, se 

epuizează în ziua de sâmbătă cu lucrări care ar trebui 

făcute în două zile. Și nici nu este de mirare de ce sunt 

somnoroși în Ziua Domnului.  

2. Ei nu dorm suficient timp în noaptea de sâmbătă 

spre duminică.  

Ei planifică pentru sâmbătă după-amiază litigiile, 

cumpărăturile și orice alte treburi și afaceri. Astfel, în 

plus față de oboseala normală pentru ziua de sâmbătă, 

ei ajung să meargă la culcare în acea seară la orele 11 

sau 12, ori chiar mai târziu. Consecința naturală este că 

ei sunt somnoroși în Ziua Domnului.  

3. Ei cred că nu pot face nimic pentru a nu mai dormi 

la biserică.  
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Ei își privesc starea somnoroasă ca pe o infirmitate. 

Apoi, gândindu-se că nu pot face nimic, nici nu încearcă 

să facă ceva.  

4. Ei își găsesc prea ușor modalități de a dormi în 

biserică.  

Unii oameni se preocupă chiar să își găsească locuri 

confortabile în care să poată dormi nestingheriți. Ei se 

plantează într-un colț sau la capătul unui rând de bănci, 

astfel încât să nu cadă când îi va lua somnul, sau să nu 

facă „plecăciuni” prea lungi când dorm. Alții folosesc pe 

post de pernă fie mâinile, fie o carte, ori bancheta din 

față, sau chiar umărul altei persoane. Astfel, ei arată că 

se așteaptă să doarmă în biserică. Și, în general, reușesc 

acest lucru.  

5. Ei vin la biserică nefiind interesați de lucrurile spi-

rituale.  

Dacă ar fi fost interesați suficient de predicare astfel 

încât să urmărească ceea ce se predică, n-ar mai avea 

nicio dispoziție să doarmă.  

DE CE ESTE NEPOTRIVIT ȘI RĂU SĂ DORMI ÎN BI-

SERICĂ? 

1. Deoarece acest lucru arată o mare lipsă de respect 

față de Dumnezeu.  

Aceia care merg la biserică, declară că merg pentru 

închinare, nu ca să Îl sfideze pe Dumnezeu. Atunci când 
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oamenii își arată respectul față de șefii lor, cumva se duc 

să doarmă în prezența acelora? Când Estera a mers îna-

intea lui Ahașveroș ca să îi facă o cerere importantă, a 

adormit ea cumva? Dacă ar fi adormit, crezi că regele i-

ar mai fi spus: „Care este cererea ta? Ea îți va fi împli-

nită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împără-

ție, o vei căpăta” (Estera 5:6)? Și când oamenii vin în 

camera de audiențe a Regelui regilor, declară că vin să 

își prezinte cererile și să își arate respectul lor, cum 

crezi că i-ar privi El dacă ei ar adormi? Și cât de sfidător 

și lipsit de respect ar apărea acest lucru înaintea lui 

Dumnezeu, să vadă oamenii vinovați, pentru care El i-a 

trimis pe ambasadorii Lui autorizați să Îi prezinte me-

sajul, să îi vadă pe oameni adormiți în timp ce ambasa-

dorii Lui le vorbesc!  

2. Deoarece arată lipsă de respect față de locul de în-

chinare.  

Iacov exclamă: „Cât de înfricoșat este locul acesta! 

Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” 

(Geneza 28:17). Cine ar putea să doarmă într-un astfel 

de loc? Casa lui Dumnezeu este o casă dedicată slujirii 

Sale. Nu este un dormitor, o casă unde să dormi, ci un 

loc sacru, un templu, o casă în care să te închini adevă-

ratului Iehova, o anticameră a Raiului. Da, este poarta 

Raiului, prin care închinătorii devotați intră în Rai pen-

tru a respira atmosfera lui dătătoare de viață, și unde să 

sărbătorească în desfătările lui sfinte. Aici, adevărații 
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creștini „vin la muntele Sionului, cetatea Dumnezeului 

celui viu, Ierusalimul ceresc” (Evrei 12:22); și aici ei se 

întâlnesc cu „zecile de mii, adunarea în sărbătoare a în-

gerilor, Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ce-

ruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile ce-

lor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Isus, Mijlocitorul 

legământului celui nou” (Evrei 12:22-24). Și cum poate 

vreun om să trateze un astfel de loc cu atâta lipsă de 

respect încât să doarmă acolo? O, nu trebuie să fie așa.  

3. Deoarece arată o mare lipsă de respect față de pre-

dicator.  

Hristos le-a spus predicatorilor: „cine vă nesocotește 

pe voi, pe Mine Mă nesocotește; iar cine Mă nesocotește 

pe Mine, Îl nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine” 

(Luca 10:16). Și cum pot oamenii să arate mai clar că îl 

nesocotesc pe predicator altfel decât prin a adormi la 

predica lui?  

4. Deoarece arată lipsă de respect față de audiență.  

Nu cumva audiența este mai respectată în alte situ-

ații?  

5. Deoarece arată lipsă de respect față de viața spiri-

tuală.  

Spiritualitatea este ceea ce îi cheamă pe oameni la 

casa Domnului. Să dormi când înaintea ta se petrec lu-

cruri atât de importante este o dovadă uriașă a lipsei de 
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interes față de viața spirituală, sau a neglijenței față de 

ea.  

6. Deoarece arată o mare lipsă de respect față de pro-

pria persoană.  

Dacă omului i-ar păsa de propria persoană, ar mai 

putea el să se găsească într-o situație de mare criză, 

într-un astfel de loc, într-o astfel de ocazie și într-o as-

tfel de companie?  

7. Deoarece dă un exemplu rău.  

8. Deoarece aduce trupul ca o jertfă moartă lui Dum-

nezeu.  

9. Deoarece oferă o jertfă deșartă.  

10. Deoarece oferă jertfa nebunilor.  

CONSECINȚELE SOMNULUI ÎN BISERICĂ 

1. Aceia care dorm în biserică își pierd timpul și efor-

tul de a veni la biserică, pentru că fac tot acest efort de-

geaba.  

Dacă somnul este ceea ce îi preocupă, ar putea să 

obțină același lucru fără atât de mult efort.  

2. Aceia care dorm în biserică au o influență rea asu-

pra altora.  

Dormitul la întâlniri este contagios. Acolo unde unul 

doarme, mulți învață cum să facă același lucru, și foarte 
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curând se molipsesc de la el. Astfel, unele bănci sau col-

țuri ale biserici pot fi denumite pe bună dreptate băncile 

sau colțurile somnoroșilor.  

3. Astfel se formează sau se întărește un obicei rău.  

Cu cât mai des o persoană își permite să adoarmă în 

timpul de închinare din biserică, cu atâta ea este mai 

dispusă să doarmă. Astfel că acest obicei, ca orice alt 

obicei rău, se întărește prin neglijență.  

4. Predicatorul este astfel descurajat.  

După ce s-a străduit din greu în decursul săptămânii 

să se pregătească pentru a le aduce ascultătorilor un 

mesaj potrivit, va fi descurajator pentru el să îi vadă pe 

aceștia având atât de puțină dispoziție pentru hrana spi-

rituală pe care el a pregătit-o, încât să adoarmă în tim-

pul predicării. El este gata să întrebe: Ce, n-ați putut ve-

ghea măcar o oră toată săptămâna? Un timp atât de 

scurt avem pentru a fi împreună la închinare față de 

Dumnezeu și pentru pregătirea pentru Rai, și acel timp 

să fie petrecut dormind?  

5. Cei care dorm în biserică deranjează devoțiunea 

celorlalți.  

Ei fac acest lucru prin „decorul” pe care îl creează, 

sau prin respirația lor grea, ori prin sforăiturile lor.  

6. Ei le dau altora o impresie greșită privind carac-

terul lor religios.  
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7. Ei își pun în pericol propriile suflete insultându-L 

pe Dumnezeu, căci El nu Se lasă batjocorit.  

Notă: În veșnicie nu va exista somn, și toți cei care 

merg acolo, trebuie să vegheze aici, pe pământ. 
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                           Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                
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5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  
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