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CAPITOLUL 1 
EVANGHELIA LUI ISAIA 

 
LOVIND ŞI VINDECÂND 

 
Isaia 1:1-9 

1. Viziunea lui Isaia, fiul lui Amoţ, pe care a avut-o despre Iuda şi Ierusalim, în zilele lui Ozia, 
Iotam, Ahaz, Ezechia, regii lui Iuda: 

2. Ascultaţi, voi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Iehova este Cel ce vorbeşte. Am hrănit 
copii şi i-am crescut, dar chiar şi ei s-au revoltat împotriva Mea. 

3. Boul îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă 
cunoaşte şi poporul Meu nu Mă ia în considerare. 

4. Oh, naţiune păcătoasă! Un popor împovărat de fărădelege! O rasă de răufăcători, de copii 
degeneraţi! Au părăsit pe Iehova, au respins cu dispreţ pe Sfântul lui Israel, sunt înstrăinaţi de El, 
I-au întors spatele. 

5. Pe ce parte vă veţi mai lovi, ce pedeapsă veţi adăuga? Tot capul este bolnav şi toată inima 
cade în leşin; 

6. Din talpa piciorului până în creştet nu există sănătate; sunt răni, vânătăi şi plăgi putrezite; 
nu au fost stoarse, nici legate, nici alinate cu untdelemn. 

7. Ţara voastră este pustiită, oraşele voastre sunt arse de foc; pământul vostru, înaintea 
ochilor voştri este devorat de străini şi este pustiit ca şi cum ar fi fost distrus de o inundaţie. 

8. Iar fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o cabană într-o grădină de castraveţi, ca un 
asediat cu sabia. 

9. Dacă nu ne-ar fi lăsat Iehova, Dumnezeul oştirilor o rămăşiţă, am fi devenit curând ca 
Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. 

 
Având în vedere că toată lumea are Biblia în aşa numita „Versiune autorizată” şi se poate raporta la 

ea după buna sa plăcere şi că foarte mulţi oameni au şi Versiunea Revizuită, s-a ajuns la concluzia că 
este cel mai bine în prezentul studiu de a da cititorilor beneficiul unei alte traduceri. Cea aleasă a fost a 
episcopului Lowth, care este fără îndoială, ca întreg, cea mai bună traducere englezească a profeţiei lui 
Isaia. Prin urmare, vom tipări textul acesteia, aşa cum am făcut mai sus, şi vom oferi studentului în 
diverse note beneficiul altei traduceri care să facă o parte a textului mai clară. Această expunere va ajuta 
cititorul regulat, astfel că nu va fi necesară repetarea. 

Oricine care-şi propune să obţină beneficiul durabil din aceste studii ale Evangheliei după Isaia să 
fie atent la următorul sfat: înainte de toate, studiază textul cu atenţie. Cum? Citeşte-l din nou şi din nou, 
străduindu-te să descoperi exact ceea ce spune. Notează dependenţa fiecărui verset şi propoziţie cu cea 
precedentă. Nimeni din lume nu îţi poate spune vreun lucru adevărat în legătură cu textul pe care să nu îl 
găseşti în text, şi dacă vei fi atent, poţi spune ceea ce Domnul spune la fel de bine ca oricine altcineva, 
pentru că El foloseşte limbajul oamenilor obişnuiţi. Notele care urmează sunt destinate să îţi fixeze 
atenţia mai adânc în ceea ce este conţinut în text şi astfel să te ajute să îl reţii prin asocierea lui cu alte 
porţiuni familiare din Scriptură. Vei vedea că nu este introdus nimic care să nu fie conţinut în textul 
lecţiei şi astfel vei învăţa cât de bogat este Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
„Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule.” De ce? Pentru că Domnul a vorbit. Când Domnul 

vorbeşte, este timpul pentru fiecare din cer şi de pe pământ să tacă. „Domnul este în templul Lui cel 
sfânt; tot pământul să tacă înaintea Lui.” Habacuc 2:20. „Iov a răspuns Domnului şi a zis: ‚Iată, eu sunt 
fără valoare, ce să Îţi răspund? Îmi voi pune mâna la gură. O dată am vorbit, dar nu voi răspunde; da, de 
două ori, dar nu voi continua mai departe.” Iov 40:3-5. 

Importanţa păstrării tăcerii când Domnul vorbeşte nu poate fi îndeajuns de puternic accentuată. 
Când unul dintre marii bărbaţi ai pământului vorbeşte despre un subiect pe care este stăpân, toţi oamenii 
au bunul simţ să îi acorde atenţie, estimând ca un privilegiu posibilitatea de a-l auzi; şi chiar şi atunci 
când nu sunt pe deplin de acord cu tot ce spune, sunt modeşti în a-şi exprima părerile; dar unii nu au 
scrupule şi răspund înapoi atunci când Domnul vorbeşte. Aproape oricine se consideră competent de a fi 
un critic al Bibliei. Dar dacă vom tăcea întotdeauna înaintea Domnului, fără să exprimăm nici măcar în 
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adâncul inimilor noastre vreun cuvânt, ci permiţând Domnului să ne dea gândurile Lui, vom găsi nu 
numai viaţă, ci de asemenea înţelepciune sănătoasă; căci cuvântul lui Dumnezeu este viaţă şi „Domnul 
dă înţelepciunea; din gura Lui vine cunoştinţa şi înţelegerea”. Proverbe 2:6. 

Dar există o forţă specială în a chema cerurile şi pământul ca martori când se menţionează 
rebeliunea oamenilor, şi aceasta pentru că nu au încălcat niciodată voia lui Dumnezeu. Pământul este 
supus glasului Său şi aşa a fost de când El a zis: „Să dea pământul iarbă”. „Pentru veci, oh, Doamne, 
este cuvântul Tău fixat în cer. Credincioşia Ta este pentru toate generaţiile; Tu ai întemeiat pământul, iar 
el rămâne. Rămân şi astăzi după poruncile Tale, pentru că toate lucrurile sunt servitorii Tăi.” Psalmul 
119:89-91. Vezi Ieremia 2:12, 13 şi Deuteronom 32:1-3 pentru alte exemple în care Domnul cheamă 
cerurile şi pământul ca martore ale apostaziei poporului.  

Observaţi contrastul evidenţiat în versetele 2 şi 3. În original, contrastul este foarte bine marcat – 
copiii în contrast cu animalele necuvântătoare. „Am crescut copii şi i-am înălţat, şi chiar şi ei s-au 
răsculat împotriva Mea.” Cu atât mai mult pentru copii, în timp ce boul şi măgarul îşi recunosc stăpânul. 
Boul şi măgarul au mai mult respect faţă de stăpânul lor decât au copiii faţă de Tatăl lor. Ce contrast 
izbitor! 

Pe cine recunosc boul şi măgarul ca stăpân şi domn al lor? Răspunsul este uşor: pe cel care îi 
hrăneşte. Măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său. El ştie unde îşi găseşte hrana. Iar fiarele îşi arată 
recunoştinţa faţă de stăpânii lor prin faptul că îşi încovoaie grumazul sub povara pe care stăpânul o 
aşază asupra lor. Ei oferă servicii celui de la care îşi primesc susţinerea. 

Spune cineva că aceasta nu cere foarte mult discernământ din partea fiarelor? Atunci ce să se spună 
despre copiii pe care Dumnezeu i-a hrănit? Dacă recunoaşterea stăpânului este un lucru atât de simplu 
încât chiar şi un animal nu este considerat vrednic de cinste pentru supunerea faţă de mâna care îl 
hrăneşte, ce limbaj poate exprima stupiditatea oamenilor care nu îl cunosc pe Domnul „care dă din 
belşug toate lucrurile pentru a ne bucura de ele”, chiar „viaţa, suflarea şi toate lucrurile”? Amintiţi-vă că 
omul a fost făcut stăpânul animalelor şi astfel este destinat să fie infinit deasupra animalelor în 
cunoştinţă. Atunci ce scuză poate fi adusă pentru el când este ignorant faţă de ceva pe care şi cea mai 
puţin inteligentă fiară îl cunoaşte bine? 

A-L cunoaşte pe Dumnezeu este cel mai uşor lucru din lume. Dacă nu ar fi aşa, ar exista unii care s-
ar scuza pentru faptul că nu Îl cunosc. Dar toţi sunt „fără scuză”, căci toate lucrurile Îl descoperă pe El. 
Nu trebuie să fii filosof pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Tot ce se cere este să ai la fel de multă 
cunoştinţă ca un bou sau ca un măgar pentru a recunoaşte adevărurile cele mai simple. A recunoaşte în 
continuu pe Cel care ne hrăneşte este tot ce trebuie pentru a face din cineva un creştin. Nu trebuie să 
teoretizăm; Evanghelia nu este o teorie, ci un adevăr. Pur şi simplu să crezi lucrurile care sunt este tot ce 
se doreşte. „Cel care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este.” Iar dovada faptului că El există 
este văzută în darul pâinii noastre zilnice. 

Oricine poate vedea cu uşurinţă că el nu se hrăneşte pe sine. Boul şi măgarul ştiu aceasta. Toată 
viaţa noastră nu provine de la noi şi nu o realizăm noi. Acum, pentru ca nimeni să nu aibă ocazia de a 
şicana şi a spune: „Cum pot eu să cunosc numele celui care oferă această hrană?”, putem spune: „Tot ce 
ţi se cere este să recunoşti pe Creator”. Închină-te Celui ce a făcut „cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor”. Când facem aceasta va fi uşor să vedem că Cel care ne dă viaţa are dreptul de a aranja acea 
viaţă, iar datoria noastră este făcută. „Întreabă acum fiarele şi ele te vor învăţa.” Iov 12:7. 

Cineva poate fi înclinat să spună că partea din Scriptură atribuită acestei lecţii nu este foarte 
mângâietoare, de vreme ce este toată numai reproş. Ei bine, este adevărat că necesităţile cazului ne-au 
forţat să luăm doar o porţiune fragmentată a mesajului, dar aceasta nu este fără mângâiere, chiar dacă 
este un reproş. Este un reproş adresat copiilor, iar Domnul spune: „Fiul Meu, nu dispreţui mustrarea 
Domnului, nici nu fi plictisit de corectarea Lui, căci pe cine iubeşte Domnul mustră, aşa cum face un 
tată copilului în care îşi găseşte plăcerea.” Proverbe 3:11, 12. Spiritul Sfânt, a cărui slujbă specială este 
aceea de Mângâietor, este mai întâi de toate un Dojenitor al păcatului. Ioan 16:7, 8. „Porunca este o 
lampă, iar legea este lumină; şi reproşurile învăţăturii sunt calea vieţii.” Proverbe 6:23. 

„Oh, naţiune păcătoasă, popor împovărat de fărădelege.” Să ne facem mici de frică înaintea 
Domnului pentru că ni se adresează în acest fel? Nicidecum, căci auzim chemarea Salvatorului: „Veniţi 
la Mine voi toţi care lucraţi şi sunteţi împovăraţi şi vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi umil în inimă şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 
Matei 11:28, 29. 
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„Luaţi jugul Meu asupra voastră”, spune Domnul. Sigur. Boul şi măgarul se supun jugului celui care 
îi hrăneşte, de ce să nu o facem şi noi? Iar ei poartă poveri grele pentru stăpânii lor, dar Stăpânul nostru 
ne cheamă la El pentru a ne uşura de poverile noastre. Noi suntem „împovăraţi de fărădelege”. De ce? – 
Pentru că ne-am îndepărtat de El. Jugul Lui este uşor, iar povara Lui este lumină. Doar când „ne 
întoarcem” găsim muncă grea şi poveri grele. Ce serviciu binecuvântat este acesta, care dă odihnă de la 
muncă! 

„De ce să fiţi mai loviţi, revoltându-vă mai mult şi mai mult?” Când boul şi măgarul se răscoală şi 
refuză să poarte povara aşezată asupra lor de stăpânul lor sau când se întorc pe lângă cale, ce îşi aduc 
asupra lor? Nuiaua pedepsei. La fel este şi cu noi când ne depărtăm de cale. Dar păstraţi în minte că 
loviturile care vin nu sunt date arbitrar. Depărtarea de calea vieţii este în ea însăşi moarte. Astfel actul 
ilegal îşi atrage propria pedeapsă. „De aceea au urât ei cunoştinţa şi nu au ales frica de Domnul: nu au 
vrut nici unul din sfaturile Mele, au dispreţuit toate reproşurile Mele. De aceea vor mânca din roadele 
propriei lor căi şi vor fi umpluţi cu propriile lor invenţii. Căci întoarcerea celor simpli îi va ucide, iar 
prosperitatea nebunilor îi va distruge.” Proverbe 1:29-32. Cei care păcătuiesc păstrează asupra lor înşişi 
mânia împotriva zilei mâniei. Romani 2:5. „Nedreptatea lui se va întoarce pe capul lui, şi acţiunea lui 
violentă va veni pe propriul lui creştet.” Psalmul 7:16. 

„De la talpa piciorului şi până la cap nu este sănătate” în trup din cauza păcatului comis, ci „răni, 
vânătăi şi plăgi putrezite”. Acesta este rezultatul refuzului de a asculta cuvintele Domnului, care „sunt 
viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor”. Proverbe 4:20-22. Nimic nu este mai sigur 
că aici este cea mai strânsă legătură între păcat şi boală. Boala este numai lucrarea morţii, iar moartea a 
venit în lume o dată cu păcatul. Romani 5:12. Dacă nu ar fi păcat, nu ar exista boală în lume. „Credinţa 
vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul Domnului.” Romani 10:17. Iar „cel drept va trăi prin 
credinţă”. Aceasta înseamnă că oamenii pot trăi cu cuvintele Domnului. Este adevărat că noi nu avem 
viaţă cu excepţia celei pe care ne-o dă Domnul. Toţi oamenii trebuie să admită aceasta. Şi este de 
asemenea adevărat că viaţa Domnului este perfectă şi eternă. Nu există viaţă în afară de viaţa Domnului, 
de aceea viaţa pe care ne-o dă Domnul este o viaţă perfectă. Atunci, nu este, să spunem cel puţin la fel 
de uşor pentru Domnul să ne dea o sănătate perfectă decât să suferim de tot felul de boli? Cu siguranţă, 
chiar mai uşor, pentru că Domnul nu ne poate da o altă viaţă decât aceea care este perfectă. Atunci de ce 
suferim de boli? – Pur şi simplu pentru că „toţi s-au abătut de pe cale” şi s-au îndepărtat de Domnul. Am 
respins cuvintele Sale, care sunt Spirit şi care sunt viaţă. Nu Domnul este Cel care ne trimite boala, ci 
boala vine ca rezultat al respingerii sau neglijării Cuvântului Domnului. „Poporul Meu este distrus din 
lipsă de cunoştinţă.” Osea 4:6. 

Citiţi Psalmul 38:1-8 pentru a găsi o paralelă cu Isaia 1:4-6. Observaţi cât de des în Biblie boala 
trupului este numită ca un rezultat al îndepărtării de Domnul. Când oamenii vor fi respins cu totul 
Spiritul şi Cuvântul Domnului, prima manifestare a acestui lucru va fi o plagă a „unei răni dezgustătoare 
şi dureroase”. Iar plaga ce apare în trupul unui om, va fi doar lucrarea „plăgii din propria lui inimă”. 

Citiţi Luca 7:50 şi 8:48, observând notele din Versiunea Revizuită. Acolo vedem că Isus a folosit 
aceleaşi cuvinte pentru cineva ale cărui păcate El le-a iertat ca şi pentru cea pe care a vindecat-o de o 
boală dureroasă. „Credinţa ta te-a mântuit” este acelaşi cu „Credinţa ta te-a făcut teafăr”. Salvarea este 
pur şi simplu lucrarea de însănătoşire. Când Isus a vindecat în Sabat şchiopul de la scăldătoarea Betesda, 
El i-a făcut „fiecare simţ sănătos”. Ioan 5:7-9. Apoi, când l-a găsit pe om în Templu, i-a spus: „Iată, eşti 
sănătos; să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” Ioan 5:14. Aceasta ne arată: (1) că 
boala omului a fost rezultatul păcatului personal şi (2) că Isus, vindecându-i boala, l-a salvat din păcat, 
aşa cum a făcut paraliticului. Citiţi Matei 9:2-6. „Binecuvântează suflete pe Domnul şi nu uita nici una 
din binefacerile Lui, care îţi iartă toate fărădelegile, care îţi vindecă toate bolile.” Psalmul 103:2, 3. 

„Din talpa piciorului până la cap nu este sănătate în trup.” Aceasta este condiţia noastră depărtaţi de 
Domnul. Dar când şchiopul de la poarta Frumoasa a fost vindecat în numele lui Isus din Nazaret, Petru a 
spus poporului care se adunase împrejur: „Numele Lui, prin credinţa în Numele Lui, a făcut pe acest om 
puternic, pe care îl vedeţi şi-l cunoaşteţi; da, credinţa care este prin El i-a dat această sănătate perfectă în 
prezenţa voastră a tuturor.” Fapte 3:16. Acel om nu a fost numai vindecat în trup, ci salvat şi în ceea ce 
priveşte sufletul lui, căci toţi profeţii mărturisesc „că prin numele Lui oricine crede în El va primi iertare 
de păcatele sale”. Fapte 10:43. Mai mult, când Petru a vorbit despre acest caz a doua zi înaintea 
judecătorilor, a declarat că omul s-a însănătoşit în numele lui Isus din Nazaret, în care singur este 
salvarea, astfel, identificând vindecarea trupului cu salvarea. 
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Încă un lucru nu trebuie omis în această lecţie. Observaţi condiţia oribilă evidenţiată în Isaia 1:5, 6. 
Amintiţi-vă că boala nu este decât manifestarea fizică exterioară a păcatului. Nu este întotdeauna 
rezultatul păcatului personal, dar aceasta nu face nici o diferenţă: dacă nu suntem noi responsabili pentru 
ea, putem fi siguri că Dumnezeu ne va salva din ea, de vreme ce El ne-a salvat din rezultatul rebeliunii 
noastre. Adevărul pe care dorim să-l păstrăm în minte este că boala este lucrarea morţii, care este rodul 
păcatului. Acum, un trup care este plin de răni, vânătăi şi plăgi putrezite nu este în nici un fel un obiect 
plăcut la vedere. Este, într-adevăr, cel mai dezgustător. Acum amintiţi-vă că nu contează cât de drept 
poate fi o persoană în ochii omului, dacă inima este coruptă, acea persoană arată pentru Dumnezeu la fel 
cum ar arăta în faţa noastră dacă ar fi acoperit cu pete dezgustătoare. „Domnul nu vede aşa cum vede 
omul, căci omul se uită la înfăţişarea exterioară, dar Domnul se uită la inimă.” 1 Samuel 16:7. 

Amintiţi-vă de asemenea că această condiţie înspăimântătoare a trupului este rezultatul depărtării de 
Domnul şi al împovărării cu fărădelegi. Apoi citiţi binecuvântata Evanghelie după Isaia: „Cu siguranţă 
El ne-a purtat suferinţele şi durerile noastre”; (Comparaţi cu Matei 8:16, 17) „dar El era rănit pentru 
nelegiuirile noastre, era zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa pentru pacea noastră era asupra 
Lui şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. Asemenea unei oi, cu toţii ne-am îndepărtat, fiecare se îndrepta 
pe drumul lui, iar Domnul a aşezat asupra Lui fărădelegea noastră, a tuturor.” Isaia 53:4-6. Dacă suntem 
împovăraţi de nelegiuire şi suntem acoperiţi de răni şi vânătăi, împărtăşim soarta Domnului. O spunem 
astfel, deşi adevărul este că El Se împărtăşeşte de soarta noastră. El ne ia povara păcatului şi a bolii. De 
ce? Pentru ca noi să fim eliberaţi de ea. Rănile Lui vindecă rănile noastre. Cum aşa? Pentru că rănile Lui 
sunt rănile noastre. Ce? Rănile pe care El le are sunt ale mele? Da, cu siguranţă. Oh, aceasta înseamnă 
că eu nu le mai am. Nu, nu le mai am, sunt toate asupra Lui. Lasă-L să le păstreze, pentru că „El va 
înghiţi moartea în victorie”. Minunat Medic, care vindecă bolile noastre prin El Însuşi; aşa este şi aşa să 
fie. 
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CAPITOLUL 2 
MARELE CAZ ÎN JUDECATĂ 

 
(Isaia 1:10-20, Traducerea Lowth) 

10. „Ascultaţi cuvântul lui Iehova, voi, prinţi ai Sodomei! Luaţi aminte la legea Dumnezeului 
nostru, voi popor al Gomorei! 

11. Ce am Eu de-a face cu multitudinea jertfelor voastre? spune Iehova. Sunt sătul de arderile 
de tot ale berbecilor şi de grăsimea fiarelor hrănite, iar în sângele boilor, mieilor şi ţapilor nu 
găsesc plăcere. 

12. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine v-a cerut aceasta din mâna voastră? 
13. Nu mai călcaţi curţile Mele, nu mai aduceţi jertfe inutile, nici tămâie! Este o urâciune 

pentru Mine. Nu pot suporta luna nouă, Sabatul şi adunarea proclamată, postul şi ziua înfrânării. 
14. Sufletul Meu urăşte gurile şi sărbătorile voastre, Îmi sunt o povară, sunt obosit să le duc. 
15. Când vă întindeţi mâinile, Îmi voi ascunde ochii de voi, chiar şi când vă înmulţiţi 

rugăciunile, nu vă voi asculta, pentru că mâinile voastre sunt pline de sânge. 
16. Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; îndepărtaţi răul faptelor voastre dinaintea ochilor Mei; 
17. Încetaţi să faceţi răul; învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, îndreptaţi ce este corupt, 

faceţi dreptate orfanului, apăraţi cauza văduvei. 
18. Veniţi acum şi să discutăm cazul împreună, spune Iehova; dacă păcatele voastre sunt 

precum cârmâzul, vor fi albe ca zăpada; dacă sunt roşii precum purpura, vor fi ca lâna. 
19. Dacă veţi fi dispuşi şi ascultători, vă veţi hrăni cu ce este bun din ţară; 
20. Dar dacă refuzaţi şi vă răsculaţi, veţi fi hrană pentru sabia vrăjmaşului, căci gura lui 

Iehova a pronunţat acest lucru.” 
 
Oricine vrea să obţină beneficiul deplin al acestor versete trebuie să nu eşueze să le citească în 

legătură cu versetele precedente, care au fost citate în lecţia din săptămâna trecută. În studiul acestora va 
fi necesar să facem referiri frecvente la ele. 

 
 

RĂMĂŞIŢA 
 
„Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o foarte mică rămăşiţă, am fi fost ca Sodoma şi ne-am fi 

asemănat cu Gomora.” Acestea au fost pe deplin distruse. Dar „chiar dacă numărul lui Israel ar fi ca 
nisipul mării, o rămăşiţă va fi salvată”. Romani 9:27. Pentru că este scris: „Iată, vă trimit pe profetul Ilie 
înainte să vină ziua Domnului cea mare şi teribilă; iar el va întoarce inimile părinţilor spre copii şi 
inimile copiilor spre părinţi, ca nu cumva să vin şi să lovesc pământul cu blestem” sau, aşa cum 
semnifică în realitate cuvintele, „ca nu cumva să vin şi să lovesc pământul cu distrugere totală”. Maleahi 
4:5, 6. Astfel, vedem că această profeţie a lui Isaia pe care o studiem are referinţe speciale la ultimele 
zile. Rămăşiţa este ultima, iar cuvintele descriu condiţia chiar dinaintea venirii Domnului, când 
fărădelegea va abunda, iar dragostea celor mai mulţi se va răci (Matei 24:12), când credinţa va fi atât de 
greu de găsit pe pământ încât trebuie să o cerem (Luca 18:8) şi când chiar biserica declarată va fi chiar 
ca păgânii. Comparaţi 2 Timotei 3:1-5 şi Romani 1:28-32. Atât de plină de răutate devine biserica încât 
Domnul i se adresează ca Sodomei şi Gomorei. Isaia 1:10. Cititorul să fie foarte atent la acest adevăr, 
pentru că nu este citat cu scopul de a acuza, ci pentru a accentua mila lui Dumnezeu despre care vom 
vorbi în continuare. 

 
 

ÎNCHINARE INUTILĂ 
 

Comparaţi Isaia 1:11-15 cu Amos 5:21-24. Deşi suntem sfătuiţi să nu părăsim adunarea noastră 
laolaltă, religia nu constă nicidecum în mersul la întâlniri. Sunt timpuri când toate serviciile religioase 
sunt o urâciune pentru Domnul. Cântatul este numit zgomot, iar rugăciunea Îl dezgustă. Totuşi, nimeni 
să nu creadă că aceasta înseamnă că este totdeauna un timp când Domnul refuză să asculte cererea unui 
păcătos pentru iertare pe temeiul că este prea păcătos pentru a fi iertat. Departe de acest gând; această 
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porţiune din Scriptură pe care o studiem ne învaţă exact opusul. Dar Domnul nu poate fi înşelat cu 
cuvinte dulci care nu înseamnă nimic. Linguşirea nu Îi gâdilă urechea. Omul ipocrit – nu acela care nu 
se cunoaşte pe sine, ci acela care vrea răul cerând în acelaşi timp binele – nu primeşte nimic de la 
Domnul. Ipocrizia este detestabilă. Fariseii îndreptăţiţi de ei înşişi, ale căror vieţi erau în exterior modele 
de decenţă, dar care erau ipocriţi, au fost obiectele celor mai usturătoare reproşuri, în timp ce Isus chema 
aproape de El cu multă afecţiune pe vameşi şi prostituate, ale căror vieţi erau o masă de vinovăţie, dar 
care doreau sincer după ceva mai bun. 

 
 

RUGĂCIUNI NEFOLOSITOARE 
 

„Când vă întindeţi mâinile, Îmi voi ascunde ochii de la voi; da, când faceţi multe rugăciuni, nu voi 
asculta.” Ce teribilă declaraţie! Totuşi nici un suflet nu trebuie să se descurajeze. Nici unul din cei care 
cer iertare de la Domnul nu va fi vreodată alungat. Domnul cheamă pe toţi să vină şi spune: „Pe cel care 
vine la Mine cu nici un chip nu-l voi da afară”. „Oricine vrea, să ia apa vieţii pe gratis.” Dar Domnului 
nu Îi place să privească sângele, adică faptele sângeroase; iar când oamenii îşi întind mâinile sângeroase 
spre El, oferindu-I răutate ca şi când aceasta ar fi neprihănire, El nu poate decât să-Şi întoarcă ochii. 
Aceea nu este rugăciune adevărată, ci pur şi simplu facerea de rugăciuni. „A spune o rugăciune” este 
mult diferit de a te ruga. Cineva ar putea spune o rugăciune pe care i-a pregătit-o altcineva şi să o pună 
în gura lui sau pe care el însuşi a inventat-o şi a învăţat-o atât de bine încât o poate repeta din memorie, 
dar aceasta nu înseamnă a te ruga. Nimeni din lume nu este atât de ignorant încât să nu ştie cum să se 
roage într-un mod acceptabil Domnului. Omul care depinde de alt om pentru a-i face o rugăciune, nu se 
va ruga nici dacă o va repeta de o mie de ori pe zi. Rugăciunea reprezintă pur şi simplu cererea pentru 
ceea ce ne dorim. Rugăciunea către Dumnezeu trebuie bineînţeles să fie cererea pentru bunătate de 
vreme ce El nu are altceva de dat. Acum, dacă o persoană vrea un lucru, el ştie că îl vrea, atunci este la 
fel de simplu pentru el să îl ceară cum este pentru un copil să ceară o bucată de pâine când îi este foame. 
Nimeni căruia îi este foame nu are nevoie de cineva care să îi spună cum să ceară ceva de mâncare; tot 
aşa, oricine însetează şi flămânzeşte după neprihănire ştie cum să o ceară cu succes mai bine decât dacă 
i-ar spune cineva. Nici un părinte adevărat nu refuză să dea copilului său de mâncare când îi este foame, 
dar nu există nici o mamă din lume care să nu lase foarte des cererea copilului pentru mâncare neluată în 
seamă dacă, fie că îi este foame sau nu, îi cere formal să îi dea ceva de mâncare. Ea va avea în vedere 
mai degrabă condiţia stomacului său decât cuvintele. 

Versetul 12 este redat în acest fel în limba daneză şi suedeză: „Când veniţi să fiţi văzuţi înaintea 
feţei Mele, cine a cerut aceasta de la voi, să-Mi călcaţi curţile?”. Ultima parte a versetului 13 este redat 
în aceste limbi şi în altele astfel: „Nu pot suporta nedreptatea şi sărbătoarea”. Astfel accentuează 
Domnul dorinţa Lui pentru sinceritate. Omul care îşi acoperă păcatele cu o manta de pietate, înmulţind 
formele religioase pentru a abate atenţia de la faptele lui rele este dezgustător pentru Domnul, în timp ce 
cel mai netrebnic păcătos care doreşte eliberare din căile lui rele, este obiectul dragostei celei mai tandre 
a Domnului. 

 
 

JERTFELE NEPRIHANIRII 
 

„Nu mai aduceţi jertfe deşarte.” Deşertăciunea este goliciune. O jertfă deşartă este o jertfă care nu 
conţine nimic. Aici învăţăm că Domnul nu are plăcere în formele şi ceremoniile goale. În adevărata 
închinare faţă de Dumnezeu nu există loc pentru a face ceva doar pentru a reprezenta altceva. Dumnezeu 
doreşte lucrul respectiv. Când David a săvârşit un păcat dureros, a ştiut că o jertfă nu Îl va mulţumi pe 
Domnul. „Tu nu doreşti sacrificii, altfel Ţi-aş fi dat; Tu nu găseşti plăcere în arderea de tot.” „A asculta 
este mai bine decât a sacrifica.” Când un om a păcătuit, Dumnezeu nu doreşte ca el să vină înaintea Lui 
cu ceva ca un substitut pentru neprihănire, ci cu neprihănirea însăşi. „Oferiţi sacrificiile neprihănirii şi 
puneţi-vă încrederea în Domnul.” Psalmul 4:5. Puneţi-vă încrederea în Domnul, care oferă neprihănirea 
de care avem nevoie, astfel încât nimeni nu trebuie să vină înaintea Lui gol. „Atunci vei fi Tu mulţumit 
de sacrificiile neprihănirii.” 
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SPĂLAŢI-VĂ ŞI CURĂŢIŢI-VĂ 
 

Cui i se spune aceasta? – Celor care sunt cât se poate de răi. Unui popor împovărat cu fărădelege, 
unei seminţe de răufăcători, copiilor care sunt corupţi. Este spus celor care sunt plini de lepra 
dezgustătoare a păcatului, care din talpa piciorului şi până în creştet nu au decât răni, vânătăi şi plăgi 
putrezite. Chiar şi unii ca aceştia pot fi „albi ca zăpada”. 

Despre realitatea acestei curăţiri avem dovadă amplă în Scripturi. Naaman sirianul era lepros. A 
mers la profetul Elisei, care, ca serv al Domnului, a vorbit cuvântul Domnului către el, spunând: „Du-te 
şi spală-te în Iordan de şapte ori şi carnea ta se va întoarce din nou la tine şi vei fi curat.” 2 Regi 5:10. A 
spus, pe scurt, ceea ce avem noi în textul pe care îl studiem: „Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă”. 2 Regi 5:13. Iar 
Naaman, după o mică supărare, a făcut aşa cum i s-a poruncit, „iar carnea lui a devenit asemenea cărnii 
unui copilaş şi a fost curat”. Versetul 14. Apa Iordanului a fost cea care a produs vindecarea? Era 
adevărat că apa Iordanului era mai bună decât apele din râurile Damascului? – Cu siguranţă nu; ceea ce 
l-a curăţat a fost Cuvântul Domnului pe care el l-a ascultat. Profetul nu i-a spus să se cureţe singur, nici 
nu se aştepta să o facă, ci i-a dat Cuvântul Domnului şi acesta a curăţat lepra. În acel caz vedem puterea 
curăţitoare a Cuvântului Domnului. 

Dar cazul nu este complet încă. A venit un om „plin de lepră” şi I-a spus lui Isus: „Doamne, dacă 
vrei, poţi să mă cureţi”. Isus, instantaneu, a spus: „Voiesc, fii curat. Şi imediat lepra lui a fost curăţată.” 
Matei 8:2, 3. Acelaşi lucru a fost făcut pentru acest om, aşa cum a fost făcut pentru Naaman, numai că 
în acest caz nu s-au folosit mijloace vizibile. Dacă am fi avut doar istoria lui Naaman, atunci poate că 
ne-am fi gândit că apa a fost cea care a făcut curăţirea; şi dacă am fi avut doar cazul omului care a venit 
la Isus, atunci am fi pierdut lecţia impresionantă predată în primul exemplu. Dar amândouă luate 
împreună ne învaţă că Domnul curăţă prin „o baie de apă în cuvânt”, căci Efeseni 5:26 este tradus astfel 
în multe versiuni. „Acum sunteţi curaţi prin cuvântul pe care l-am rostit către voi.” Ioan 15:3. 

Noi suntem plini de murdăria păcatului, iar Domnul ne spune nouă, la fel cum a făcut cu omul plin 
de murdăria leprei: „Fiţi curaţi”. Se aştepta Domnul ca lepra să plece şi omul să se vindece singur? Cu 
siguranţă nu; ştia că este imposibil. Ce a avut omul de făcut? – Doar să accepte Cuvântul Domnului. În 
cazul lui, credinţa era deja prezentă, în timp ce mândrului funcţionar Naaman i s-a cerut dovada că a 
acceptat Cuvântul în umilinţă; dar amândoi au fost curăţiţi în exact acelaşi mod – prin Cuvântul 
Domnului. Cuvântul Domnului este medicament vindecător. Cuvintele Domnului sunt „viaţă pentru cei 
care le găsesc şi medicament pentru tot trupul lor”. Proverbe 4:22, margine. 

„Porunca Lui este viaţă veşnică.” Ioan 12:50. Dumnezeu a spus: „Să dea pământul iarbă” şi aşa a 
fost. El a spus: „Să fie lumină” şi instantaneu a fost lumină. Isus a spus leprosului „Fii curat” şi imediat 
a fost curat. La fel ne spune nouă: „Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă”; şi dacă nu suntem prea mândri pentru a 
accepta Cuvântul, suntem instantaneu curaţi. Nu contează cât de păcătoşi suntem; cu cât este mai mare 
nevoia, cu atât este recomandarea noastră pentru mila Domnului. El iartă fărădelegea noastră pur şi 
simplu pentru că este mare. Psalmul 25:11. 

 
 

UN CAZ ÎN JUDECATĂ 
 
„Veniţi acum şi să gândim împreună, zice Domnul.” Isaia 1:18. Fiţi în mod deosebit atenţi la acest 

verset aşa cum este dat la începutul acestui studiu: „Veniţi acum şi să discutăm cazul împreună, spune 
Iehova”. Acesta este limbajul curţilor şi este în armonie cu traducerea germană, suedeză şi daneză, care 
spun: „Veniţi acum şi să ne prezentăm împreună la judecată, spune Domnul”. Aceasta este redarea 
literală a traducerii ebraice. Expresia este aceeaşi ca în Iov 23:7, unde avem fără îndoială o scenă de 
judecată. Citiţi versetele 3-7. În nici un alt loc din Biblie cuvântul ebraic ce apare aici nu este folosit în 
sensul că în mod obişnuit este exprimat prin cuvântul „a gândi” şi în nici un alt loc cu excepţia acestuia 
nu este redat astfel în versiunea noastră. Apare în Geneza 31:37: „Aşază-l aici înaintea fraţilor mei şi ai 
tăi, pentru ca ei să judece între noi amândoi”, unde ideea unei decizii a unui caz de lege este în mod clar 
indicată. 

Ideea unui proces în timpul judecării este indicată chiar de la primul verset al profeţiei: „Ascultaţi, 
voi ceruri, şi ia aminte, pământule”. Chemarea este la „tăcere în judecată”, căci un mare caz este în curs, 
care implică tot universul. Acest gând, introdus chiar la începutul profeţiei lui Isaia este foarte 
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proeminent peste tot şi vom avea frecvente ocazii să ne referim la el, de aceea merită să îi acordăm puţin 
studiu special acum. O dată ce am prins gândul, vom vedea că apare în toată Biblia. 

Două texte rezumă toată chestiunea înaintea noastră. În Psalmul 51:4 citim: „Împotriva Ta, numai 
împotriva Ta am păcătuit şi am făcut acest rău în faţa Ta; pentru ca să fii găsit nevinovat când vorbeşti şi 
curat când judeci”. Întoarceţi-vă acum la Romani 3:4, unde avem acest verset citat astfel: „Dumnezeu să 
fie adevărat, dar orice om mincinos, după cum este scris: ca să fii găsit nevinovat în spusele Tale şi să 
învingi când eşti judecat”. În primul exemplu Îl avem pe Dumnezeu ca Judecător, iar în al doilea ca pe 
Cel judecat, totuşi învingând în cazul Său. Acelaşi Spirit care a inspirat cuvintele din primul verset a 
inspirat de asemenea citarea, aşa că ambele expresii trebuie să însemne acelaşi lucru. Astfel învăţăm că 
atunci când Dumnezeu judecă lumea, este în acelaşi timp judecat. Aceasta înseamnă că Judecata este pur 
şi simplu rezumatul cazului care este nedecis de când păcatul a intrat în universul lui Dumnezeu. Despre 
Dumnezeu s-a declarat că este nedrept nu doar de către Satan, ci de oricine a săvârşit păcat. „Toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” De aceea, oricine se îndreptăţeşte pe sine, prin aceasta 
declară că Dumnezeu greşeşte; şi oricine refuză să se recunoască pe sine ca păcătos, prin aceasta se 
îndreptăţeşte. Dar fiecare om este diferit de Dumnezeu. De aceea, dacă oamenii ar avea dreptate, ar 
dovedi că Dumnezeu greşeşte. Oricine care refuză să îşi mărturisească păcatele, chiar prin acel refuz Îl 
acuză pe Dumnezeu că este nedrept. Şi acelaşi lucru este făcut de acei care se recunosc ca păcătoşi, dar 
care se îndoiesc de bunăvoinţa lui Dumnezeu de a ierta. 

Este evident că dacă Dumnezeu ar putea fi dovedit că a comis vreun act de injustiţie, nu ar putea 
judeca lumea. Pentru ca rebeliunea să fie învinsă pentru totdeauna, fără posibilitatea de a se mai ridica 
din nou, fiecare creatură din univers trebuie să vadă şi să recunoască neprihănirea lui Dumnezeu. Câţiva 
din locuitorii acestei lumi fac aceasta acum, dar judecata este pe cale să fie făcută clară. Marea Judecată 
nu are scopul de a autoriza pe Dumnezeu să judece caracterul oamenilor, ci de a-i face pe oameni să 
vadă adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Oamenii trec acum de partea sau împotriva Lui. Timpul va 
veni când fiecare lucru ascuns va fi adus la lumină. Atunci toţi vor vedea că Dumnezeu a fost 
întotdeauna adevărat şi bun. Fiecare genunchi va îngenunchea şi fiecare limbă va mărturisi. Dar va fi 
prea târziu pentru cei care au aşteptat până atunci; ei au luat poziţie împotriva Domnului şi atunci când 
El Îşi câştigă cazul, în mod necesar ei pierd. Pe de altă parte, aceia care se pun acum de partea 
Domnului, declarând calea Lui ca fiind cea dreaptă, ceea ce înseamnă că a lor este greşită şi care îşi 
menţin loialitatea faţă de El împotriva opoziţiei şi chiar şi atunci când nu pot explica anumite acte ale 
Lui, bineînţeles că se vor împărtăşi de triumful Lui. Detaliile acestui mare caz, chestiunea mărturiei etc. 
vor veni mai târziu în studiul nostru; ceea ce dorim să păstrăm în minţile noastre este că marea chestiune 
discutată este caracterul lui Dumnezeu. El este infinit mai mult în joc decât poate fi un om. 

Aceasta este puternica noastră consolare. Neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită în iertarea 
păcatelor. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe 
de orice nedreptate.” 1 Ioan 1:9. Oricine declară că Dumnezeu nu iartă păcatele, nu contează ale cui, Îl 
acuză ca fiind nedrept. El iartă prin neprihănirea Lui, prin dreptatea Lui şi când noi ne mărturisim 
păcatele, devenim părtaşi ai neprihănirii Lui. Aceasta asigură poziţia noastră în Judecată. Acum 
Dumnezeu ne provoacă să aducem cazul la judecată şi cheamă cerurile şi pământul ca juraţi, să vadă 
dacă este măcar un caz al păcatului recunoscut pe care El nu îl iartă. „Chiar dacă păcatele voastre sunt 
roşii, vor fi albe ca zăpada; chiar dacă sunt precum purpura, vor fi albe ca lâna.” Acesta este cazul Său. 
Îşi riscă viaţa în acesta. Acesta este lucrul pe care se bazează chemarea Lui la neprihănire şi dreptul Lui 
de a judeca lumea. Dacă Dumnezeu este dispus să Îşi rişte cazul pe acea chemare, noi nu putem? Vieţile 
noastre vor sta cu a Sa dacă o facem. Ne vom încrede în El, crezând despre caracterul Său că va rezista 
fiecărui test. Într-adevăr, acesta este singurul lucru înţelept de făcut; căci, dacă ar fi posibil să Îl 
dovedim nedrept, nu am câştiga nimic, de vreme ce aceasta ar însemna sfârşitul guvernării Sale, astfel 
împreună cu aceasta s-ar duce vieţile noastre şi ale fiecărei creaturi. Astfel vedem că este apogeul 
nebuniei a încerca să fisurăm caracterul lui Dumnezeu. Este ca şi când un om ar tăia craca pe care stă 
deasupra unui abis. Dar nici o greşeală nu poate fi văzută în Dumnezeu. „În El nu există nedreptate.” 
„Încredeţi-vă în Domnul pentru totdeauna, căci în Iehova este puterea eternă.” 

Această chemare de a veni şi a fi iertaţi este către cei care sunt cât se poate de răi. Fiecare păcat a 
produs rana, iar rezultatul este că nu există nici măcar o pată sănătoasă în tot trupul. Nu este nici o pată 
pe care nuiaua pedepsei să poată fi aşezată, dacă păcatul ar creşte. Pe unii ca aceştia Dumnezeu îi 
cheamă, pentru ca toţi să aibă speranţă şi să vină cu încredere! Cu ce îndrăzneală putem veni! Cât 
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lărgeşte viziunea noastră despre Evanghelie şi ridică întregul subiect la un plan infinit dincolo de 
întrebarea egoistă: pot fi eu salvat? Este cazul lui Dumnezeu, nu al nostru. El trebuie să ierte sau să Îşi 
piardă viaţa; pentru că Şi-a dat viaţa cu scopul precis de a curăţa păcatele şi dacă nu ar face aceasta, 
viaţa ar fi alungată. „Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul harului, pe deplini asiguraţi că vom 
obţine milă şi vom găsi har care să ne ajute la vreme de nevoie”. 
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CAPITOLUL 3 
REFACEREA DISTRUGERII 

 
(Isaia 1:21-31, Traducerea Lowth) 

21. „Cum a devenit cetatea credincioasă o prostituată! Cea care era plină de judecată, de 
dreptate locuia în ea, dar acum ucide! 

22. Argintul tău a devenit zgură; vinul tău este amestecat cu apă. 
23. Prinţii tăi sunt rebeli, asociaţi ai hoţilor; toţi iubesc darul şi caută recompensă; nu fac 

dreptate orfanului, iar cauza văduvei nu vine înaintea lor. 
24. De aceea, Domnul, Iehova, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel, spune: ‚Ah, Mă voi 

răzbuna pe vrăjmaşii Mei. 
25. Îmi voi pune din nou mâna peste tine şi voi purifica în cuptor zgura ta; voi îndepărta tot 

aliajul tău. 
26. Voi restabili pe judecătorii tăi ca odinioară şi pe sfătuitorii tăi, ca la început şi după aceea 

numele tău.  
27. Sionul va fi răscumpărat în judecată, iar captivii ei în neprihănire; 
28. Dar distrugerea va cădea dintr-o dată asupra celor revoltaţi şi păcătoşi, iar cei care au 

părăsit pe Iehova vor fi consumaţi. 
29. Pentru că veţi fi ruşinaţi de gorunii pe care vi i-aţi dorit şi veţi roşi de grădinile pe care vi 

le-aţi ales; 
30. Când veţi fi ca un gorun ale cărui frunze sunt ofilite şi ca o grădină în care nu este apă. 
31. Cel tare va deveni un câlţ, iar lucrarea lui ca o scânteie, şi amândoi vor arde împreună şi 

nimeni nu-i va stinge. 
 
Studiaţi primele două secţiuni ale primului capitol, pe care deja le-am studiat, împreună cu acesta şi 

veţi vedea cum tot capitolul abundă în bogăţie, în adevărul Evangheliei. Nu este vorba de o problemă pe 
jumătate; condiţia poporului căruia i se adresează este cea mai rea posibilă, iar salvarea oferită este 
deplină şi completă. 

Este bine venit un avertisment aici, de care ar trebui să ţinem seama în toate studiile biblice, şi 
anume: nu pierdeţi timpul pe ceea ce nu înţelegeţi. Nu veţi învăţa niciodată nimic argumentând, 
întrebând şi speculând pe seama unor texte obscure şi dificile. Unii pot crede că aşa ceva este ciudat, dar 
este adevărat. Nici un om nu poate prin căutare să îl găsească pe Dumnezeu. El trebuie să Se reveleze pe 
Sine şi o va face de îndată ce putem să Îl vedem. Biblia trebuie să se facă pe ea însăşi clară. Aşa că 
trebuie întotdeauna să ajungem la înţelesul a ceea ce este ascuns prin ceea ce dintr-o dată se revelează 
pentru privirea noastră atentă. Niciodată nu ghiciţi; niciodată nu speculaţi. Noi credem, nu argumentăm, 
nici nu teoretizăm, calea spre o înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Meditaţi asupra lui, dar nu vorbiţi 
despre ce nu înţelegeţi. Aşa că, în studiul acestui capitol şi al acestei cărţi, nu vă luaţi timp preţios pentru 
analiza adevărurilor lui Dumnezeu clar revelate prin întrebări goale şi presupuneri referitoare la înţelesul 
a ceva ce este obscur. Totul este bun, dar nu puteţi profita decât de ceea ce înţelegeţi. Sunt destule 
adevăruri care stau lângă profeţia lui Isaia pentru a ne ţine ocupaţi pentru multe luni. Când le-am prins, 
vom descoperi că multe din cele ce erau ascunse sunt pur şi simplu a doua ramură care iese la lumină 
luând-o în considerare pe prima. 

 
 

BINECUVÂNTAREA CONVINGERII 
 

Versetele 4-7 ar trebui ca întotdeauna să fie citite în legătură cu versetele 16-18. Probabil că nici o 
parte din Scriptură nu este mai des citată ca versetul 18: „Chiar dacă păcatele voastre sunt precum 
cârmâzul, vor fi albe ca zăpada, chiar dacă sunt roşii ca purpura, vor fi albe ca lâna”, totuşi, cu toate că 
este accentuat şi pătrunzător, mare parte din forţa lui se pierde din cauza faptului că nu se ia în 
considerare faptul că aceste cuvinte sunt adresate aceluiaşi popor descris în versetele 4-7, atât de plin de 
rănile păcatului încât nu mai există loc pentru altele. Ce lucru binecuvântat că Domnul expune cu putere 
ticăloşia păcatelor noastre! Dacă nu ne-ar fi expus cazul înaintea noastră chiar în cea mai rea fază, am fi 
putut crede că oferta salvării nu ne atinge pe noi; dar atunci când în mod expres El face cunoscut că 
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salvarea Sa este pentru un popor care este cât se poate de rău, nu există loc pentru îndoială sau 
descurajare. 

 
 

CAUZA DISTRUGERII 
 

Citiţi versetele 6-9 şi gândiţi-vă cu câtă acurateţe descriu condiţia oamenilor pământului după ce 
timpul de probă s-a închis, iar plăgile mâniei lui Dumnezeu sunt turnate. Comparaţi-le cu Apocalipsa 
16:1, 2; Ţefania 1:2-18; Ioel 1:15-20. Fiţi atenţi, afirmaţia nu a spus că Isaia 1:6-9 este descrierea 
timpului de strâmtorare, ci condiţia descrisă este foarte asemănătoare. Acum, închiderea timpului de 
probă nu face nici o schimbare în caracterele oamenilor. Caracterul celui rău nu va fi diferit după acel 
timp faţă de timpul de dinainte. Cel care este nedrept rămâne murdar, asta-i tot. Apocalipsa 22:11. 
Singura diferenţă este că, la încheierea probei, alegerea lor faţă de rău este hotărâtă irevocabil. Aceasta 
este ceea ce face ca proba să se sfârşească – ei nu vor mai asculta de Evanghelie. Ar fi putut fi salvaţi 
dacă ar fi dorit să fie salvaţi. „Dacă sunteţi dispuşi” etc. Astfel vedem că oameni care sunt în aceeaşi 
condiţie ca cei mai răi oameni ce vor fi distruşi când Domnul va veni, pot fi salvaţi. Motivul, şi singurul 
motiv, pentru care cineva va fi pierdut, nu este că a fost prea rău pentru a fi iertat şi salvat, ci acela că nu 
doreşte să fie salvat. Nu este vina păcatului, ci dragostea pentru păcat cea care alungă oamenii din 
Împărăţie, căci dacă oamenii ar înceta să iubească păcatul, vina acestuia, oricât de adâncă ar fi, va fi 
îndepărtată. 

 
 

O CHESTIUNE DE A MÂNCA 
 

„Dacă veţi fi dispuşi şi ascultători, veţi mânca ce este bun în ţară, dar dacă refuzaţi şi vă răsculaţi, 
veţi fi mâncaţi de sabie.” Forţa acestuia este micşorată în versiunea noastră prin redarea verbului „a 
devora” în al doilea caz, deşi cuvântul este acelaşi în ambele versete. A mânca sau a fi mâncat. A mânca 
ce? – „A mânca ceea ce este bun”. Şi ce este bun? – „Oh, gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul.” „Isus 
le-a spus: ‚Eu sunt Pâinea Vieţii; celui care vine la Mine nu-i va fi niciodată foame şi celui care crede în 
Mine nu-i va fi niciodată sete.’” „Căci trupul Meu este o hrană bună, iar sângele Meu este o adevărată 
băutură.” Ioan 6:35, 55. „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi nu beţi sângele Lui, nu aveţi viaţă în 
voi înşivă.” Dacă cineva mănâncă doar trupul lui Hristos, el mănâncă pentru viaţă; dar oricine mănâncă 
ceea ce nu este trupul lui Hristos (şi poate fi mâncat numai prin credinţă), este mistuit de el, în loc să fie 
zidit. El este consumat de alimentul cu care se hrăneşte. „Cel care se îndoieşte este blestemat dacă 
mănâncă, deoarece nu mănâncă prin credinţă, căci tot ce nu este al credinţei este păcat.” Romani 14:23. 
Aici este alternativa: a mânca trupul lui Hristos şi a rămâne pentru totdeauna sau a mânca ceea ce nu 
este pâine şi a fi consumat de ea.  

 
 

DEGENERARE ŞI REGENERARE 
 

Versetele 21-23 prezintă un tablou de degenerare. Adulterul este singurul cuvânt care acoperă tot. 
Totul a devenit contrafăcut. Credincioşia şi puritatea au fost alungate. Singurul păcat pe care l-a săvârşit 
poporul lui Dumnezeu este adulterul. Domnul este soţul poporului. Ieremia 3:14; 31:32; Romani 7:4; 2 
Corinteni 11:2; Efeseni 5:31, 32. Poporul Său este un singur trup în El. Depărtarea de El, oricât de mică, 
înseamnă adulter, astfel încât orice păcat ar comite cineva este adulter – permisiunea altcuiva de a ocupa 
locul ce ar trebui umplut cu Hristos. Această contrafacere – substituirea adevărului cu falsul poate 
înainta până când cetatea credincioasă devine o prostituată şi până când ceea ce era metal pur devine 
doar zgură. 

Dar există un remediu pentru toate acestea. „Dumnezeu nu Şi-a lepădat poporul pe care îl ştia mai 
dinainte”. Nu, „căci Domnul nu va lepăda pentru totdeauna”. Plân. 3:31. Niciodată nu va alunga El pe 
cineva. „Dacă noi nu credem, totuşi El rămâne credincios.” 2 Timotei 2:13. Aşa că El spune: „Întoarce-
te, Israel necredincios, spune Domnul, şi nu Îmi voi vărsa mânia asupra ta, căci Eu sunt milos, spune 
Domnul, şi nu voi ţine mânie pe vecie. Doar recunoaşte-ţi fărădelegea, că ai păcătuit împotriva 
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Domnului Dumnezeului tău şi că ţi-ai risipit căile străinilor sub orice copac verde şi nu ai ascultat glasul 
Meu, spune Domnul”. Ieremia 3:12, 13. Doar mărturiseşte păcatul şi el este iertat, curăţit, căci „Sionul 
va fi răscumpărat cu judecată şi convertiţii ei cu neprihănire”. „Dumnezeul Meu îţi va împlini toate 
nevoile după bogăţiile Sale în slavă.” Filipeni 4:19. Domnul ne regenerează umplându-ne cu ceea ce ne 
lipseşte. Propria Lui neprihănire şi credincioşie sunt date pentru a ne răscumpăra din păcat. 

 
 

PIETATE PRACTICĂ 
 

Observaţi că una dintre cele mai grave acuzaţii împotriva celor răi este că „nu judecă orfanul, nici nu 
aduc înaintea lor cazul văduvei”. De asemenea, în îndemnul de a alunga răul, singurele lucruri 
specificate în fruntea facerii de bine sunt „uşuraţi pe cel apăsat, judecaţi orfanul, pledaţi pentru văduvă”. 
Creştinismul nu este doar un sentiment sau o emoţie, el constă în fapte. Nu că printr-o sumă de fapte 
putem câştiga favoarea lui Dumnezeu, ci că aceste fapte bune reprezintă manifestarea vieţii lui Hristos 
dinăuntru. „El mergea făcând bine şi vindecând pe toţi cei apăsaţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era 
cu El.” Fapte 10:38. Bunătatea este caracteristică lui Dumnezeu, pentru că „Dumnezeu este dragoste”. 
„Oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” 1 Ioan 4:7. Şi, amintiţi-vă că nu 
predicile despre facerea de bine, ci facerea reală este cea care constituie creştinismul. 

 
 

RESTAURARE COMPLETĂ 
 

Când Dumnezeu a făcut omul la început, el, la fel ca orice altceva, era „foarte bun”. Hristos este 
începutul şi toţi cei care sunt în El găsesc restaurare. Adulterul va fi îndepărtat, iar aurul pur va fi 
restaurat. Suntem „făcuţi deplini” în El. „Mâinile Tale m-au făcut şi mi-au dat formă.” Psalmul 119:73. 
Am degenerat foarte mult de la modelul original; dar Dumnezeu a promis că Îşi va pune din nou mâna 
peste noi, aşa încât să fim creaturi noi, purtând din nou amprenta lui Dumnezeu. 

DISTRUGERE TOTALĂ 
 

Este la fel de sigur că aşa cum va exista restaurare completă, va exista şi distrugere totală. Într-
adevăr, promisiunea de restaurare a perfecţiunii originale include în mod necesar distrugerea celor care 
s-au lipit de rău. Mila respinsă înseamnă mânie. Nu poate fi altfel. Aşa că nimeni nu îşi poate permite pe 
seama milei lui Dumnezeu să continue în păcat, pentru ca harul să abunde. Cu cât este mai mare mila 
oferită, cu atât mai mare va fi dezastrul care urmează respingerii. Aşa se face că oamenii vor suferi 
mânia lui Dumnezeu, a cărui „milă ţine în veci”. 

Distrugerea răului este pur şi simplu rodul natural al propriilor lor căi. Nu este nimic arbitrar sau 
forţat în aceasta. „Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Când plăgile vor începe să apară la sfârşitul 
timpului de probă, în forma rănilor dureroase din trupurile oamenilor, nu vor reprezenta decât izbucnirea 
stricăciunii care este în interior. Când oamenii mănâncă şi beau moartea – şi fac aceasta când nu se 
hrănesc cu Hristos, viaţa – este natural ca otrava să-i pătrundă până ce devin trupuri ale morţii. Şi faptul 
că prima plagă pentru păcat este boală, accentuează adevărul că neprihănirea înseamnă sănătate. 
Păstrarea legii lui Dumnezeu înseamnă sănătate fizică la fel de mult ca puritate morală. 

Vedeţi cât de puternică este exprimată distrugerea în versetele 30 şi 31. „Veţi fi ca un stejar ale cărui 
frunze s-au ofilit, ca o grădină care nu are apă.” O asemenea condiţie nu este decât pregătirea pentru foc. 
Dar aceasta nu este tot. „Cel puternic va deveni un câlţ, iar munca sa o scânteie.” Fiecare ştie cât de 
inflamabilă este o materie de câlţi; lăsaţi focul să vină aproape de ea şi a dispărut într-o clipire. Acum 
gândiţi-vă la câlţii care generează foc. Ce speranţă de salvare mai este pentru ei? – Absolut nici una. Cei 
răi îşi pregătesc propria distrugere, propriile lor fapte îi consumă. Distrugerea este sigură, iar Dumnezeu 
este curat, căci, păstraţi în minte că, aceasta este doar soarta celor care au părăsit pe Domnul. Doar ei 
vor fi consumaţi. Oricine ascultă de Domnul „va trăi în siguranţă şi va fi liniştit faţă de frica răului”. 
Proverbe 1:33. 
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CAPITOLUL 4 
EVANGHELIA LUI ISAIA 

 
A fost deja arătat că Evanghelia dată prin profetul Isaia este pentru poporul care trăieşte în timpul 

făgăduinţei, un timp în care lucrarea Evangheliei ar putea fi încheiată, iar Regele gloriei ar putea veni, 
dacă poporul va primi mesajul. Astfel, este în mod categoric o solie pentru timpul prezent când, „marea 
zi a Domnului este aproape, este aproape şi în mare grabă”. Este de asemenea clar că, în acest prim 
capitol din Isaia, este prezentată o vedere completă a lucrării Evangheliei, ajungând până la restaurarea 
deplină prin judecată şi neprihănire în experienţa celor care o acceptă sau la distrugerea celor care o 
resping şi astfel „părăsesc pe Domnul”. Astfel, lucrarea care urmează să fie făcută chiar înaintea venirii 
Domnului va fi expusă în acest capitol, iar oamenii care fac lucrarea de încheiere vor duce la bun sfârşit 
principiile care sunt aici prezentate. Să studiem, prin urmare, câteva din aceste principii. 

 
 

O CHESTIUNE DE MÂNCARE 
 

Domnul cheamă cerul şi pământul pentru a asculta, în timp ce El Îşi prezintă cazul ce îi priveşte pe 
copiii Săi. El spune că i-a hrănit, dar ei s-au întors împotriva Lui. Chiar animalele de povară îşi recunosc 
stăpânul şi aşteaptă să-i servească pe cei care îi hrănesc, dar copiii Lui nu fac acest lucru. Nu este doar 
un accident că problema mâncării este menţionată aici. Chiar prin cedarea ispitei lui Satan din acest 
punct a intrat păcatul în lume la început. Pe seama acestei chestiuni au murmurat copiii lui Israel în 
pustie. „Şi au ispitit pe Domnul în inimile lor cerând carne pentru pofta lor. Da, au vorbit împotriva lui 
Dumnezeu; au spus: ‚Poate Dumnezeu să ofere o masă în pustie?’” Psalmul 78:18, 19. Satan a încercat 
să Îl doboare pe Isus în pustie prin aceeaşi chestiune. Matei 4:3, 4. Putem fi siguri prin urmare că la 
încheierea lucrării Evangheliei, poporul lui Dumnezeu va fi testat pentru a arăta că victoria câştigată 
asupra acestei chestiuni de Isus a fost pe deplin însuşită prin credinţă de urmaşii Săi. Studiaţi din nou 
chestiunea trăirii sănătoase, a mâncării a ceea ce Domnul a dat ca hrană cu o recunoaştere constantă a 
ceea ce dă El într-o asemenea hrană şi vedeţi că nu este o întâmplare că acum vine într-o asemenea 
proeminenţă. Observaţi că încheierea soliei trebuie să aibă de-a face cu această problemă. Comparaţi 
Apocalipsa 14:6, 7 cu Fapte 14:15-17 şi 17:24, 25 şi notaţi ce este implicat în recunoaşterea lui 
Dumnezeu drept Creator. Citiţi 1 Corinteni 10:1-11; acele lucruri „sunt scrise pentru prevenirea 
noastră”, pentru că acelaşi test va fi experimentat de aceia „peste care au venit sfârşiturile veacurilor”. 

 
 

CAPCANA RITUALURILOR 
 

Din versetele 10-15 învăţăm că, în chiar timpul făgăduinţei, pretinsul popor al lui Dumnezeu 
depindea de formele închinării pentru a-i atrage la Dumnezeu, în timp ce vieţile lor erau pline de rău. 
Aceasta nu este decât o altă fază a aceluiaşi vechi efort de a pune eu-l în locul lui Dumnezeu. Mustrarea 
Domnului faţă de o asemenea prefăcătorie intenţiona să salveze poporul de la dependenţa faţă de ceea ce 
va însemna o lipsă atunci când testul va veni. Citiţi Ieremia 17:5-8. Nu este nimic arbitrar în aceste 
afirmaţii. Sunt prezentate doar consecinţele alegerii omului. Fiecare jertfă, fiecare formă a serviciului 
din care lipseşte neprihănirea lui Dumnezeu este o ofrandă inutilă şi o formă goală. Nu este mai 
acceptabilă decât jertfa lui Cain. Dar aceste principii trebuie accentuate în lucrarea de încheiere. Căderea 
şi taina fărădelegii îşi ating punctul culminant în lupta finală din marea controversă, când biserica 
declarată şi lumea se vor uni împotriva lui Dumnezeu şi a adevărului Său. „A căzut, a căzut Babilonul.” 
Avertismentul împotriva închinării la fiară şi la imaginea ei (Apocalipsa 14:9, 10) este la fel de mult o 
parte a soliei de încheiere după cum este îndemnul la închinarea faţă de Dumnezeu. Este din nou timpul 
făgăduinţei şi astfel, vedem din nou o pretinsă religie de forme şi ceremonii ca substituind realitatea 
vieţii care curăţă de păcat. Dar aceasta nu este o chestiune care aparţine unei anumite biserici. Este o 
chestiune de experienţă individuală şi singura protecţie împotriva ei este o acceptare individuală a vieţii 
lui Dumnezeu în Hristos: „Primiţi Duhul Sfânt”. 
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LUCRAREA CREŞTINĂ 
DE ÎNTR-AJUTORARE 

 
Spiritul Evangheliei este să ajuţi pe sărac şi pe cel nenorocit. Aceasta este arătat în toată lucrarea lui 

Hristos pentru noi. Aceia care sunt „nenorociţi, mizerabili, săraci, orbi şi goi” sunt chiar cei pe care El a 
venit să-i ajute. El a venit la o familie orfană pentru a fi „Părintele veşnic” al lor, al doilea Adam. „S-a 
dat pe Sine Însuşi pentru noi.” Spiritul lui Satan şi al lumii este egoism, a gândi doar la sine. În zilele de 
încheiere, acest spirit va fi cel mai mult revelat de aceia care au refuzat binecuvântările Evangheliei şi 
aceasta va deschide calea şi va crea necesitatea de a-i ajuta pe aceia care sunt astfel duşi în suferinţă. 
Prin urmare, la încheierea lucrării Evangheliei, chiar înainte ca poporul lui Dumnezeu să audă invitaţia 
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia”, ei vor chema „pe sărac, pe cel schilod, şchiop 
şi orb” să se împărtăşească cu ei de lucrurile vremelnice şi spirituale. Şi astfel îndemnul de a „uşura pe 
cel apăsat, de a judeca pe cel orfan, de a pleda pentru văduvă” va fi dus la bun sfârşit de aceia care dau 
ultima solie de milă şi prin această lucrare va fi arătat că este o solie a milei. Notaţi că definiţia religiei 
dată în Iacov 1:27 arată că nu este o calitate abstractă, ci un principiu care se manifestă în viaţă şi 
determină relaţiile noastre cu cei nenorociţi. Faptul că săracii, care sunt adevăraţii copii ai lui Dumnezeu 
pot face lucrarea creştină de ajutorare este arătat prin faptul că Isus i-a ajutat pe alţii, cu toate că El nu 
avea unde să Îşi plece capul. Şi oferirea din fondurile lor insuficiente era atât de obişnuită încât ucenicii 
au crezut că acesta a fost probabil motivul pentru care Iuda i-a lăsat în noaptea trădării. Ioan 13:27-29. 
Petru nu avea bani, dar a oferit un dar inestimabil şchiopului. Fapte 3. Dumnezeu face pe credincioşii 
Săi suficienţi pentru a fi slujitori ai vieţii Sale. 1 Corinteni 3:4-6. 

 
 

UN REZUMAT EVANGHELIC 
 
În studiul primului capitol din Isaia a fost necesar să împărţim în trei lecţii ceea ce de fapt este o 

singură lecţie şi de aceea ar fi avantajos să luăm în considerare împreună tot capitolul. Pentru că tot 
textul a fost deja tipărit aşa cum este tradus de Lowth, îl vom omite aici din lipsa spaţiului şi vom trimite 
cititorul la cele trei numere precedente ale acestui capitol sau la Biblia sa sau mai bine la propria sa 
cunoaştere a acestui capitol din studiul precedent. 

Bineînţeles, singurul lucru de studiat în Scriptură este Evanghelia lui Hristos, Salvatorul, Evanghelia 
vieţii abundente (Ioan 10:10) acordată nouă prin credinţa noastră (Ioan 20:30, 31). Dar caracterul lui 
Dumnezeu este inseparabil de puterea vieţii Lui şi de aceea Evanghelia este Evanghelia caracterului 
Său, oferit gratuit omului în darul Fiului Său Isus, „Domnul, neprihănirea noastră”. Iar nevoia unei 
asemenea Evanghelii se ridică din adevărul neasemănării omului cu Dumnezeu, cu toate că la origine a 
fost făcut în imaginea Lui, pentru că acum toţi sunt lipsiţi de slava (caracterul) Lui prin păcat (Romani 
3:23); şi de aceea tabloul este complet numai când vedem pierderea şi condiţia vrednică de milă a 
omului prin rebeliunea sa împotriva lui Dumnezeu Tatăl, totala lui neputinţă de a se salva prin propriile 
fapte, puterea şi disponibilitatea lui Dumnezeu de a salva chiar şi pe cel mai netrebnic şi rezultatele 
acceptării sau respingerii acestei salvări oferite. Un asemenea tablou complet este prezentat în primul 
capitol din Isaia.  

Propria descriere a lui Dumnezeu a condiţiei fiecărui om care s-a îndepărtat de El este dată în 
versetele 4-6 şi ce condiţie vrednică de milă este prezentată! Nu este deloc sănătate, nimic din care să fie 
vreodată dezvoltată bunătatea. Este un caz în întregime fără speranţă, fără ca o putere restauratoare să se 
găsească în afara lui. Cauza acestei experienţe nenorocite de găseşte în versetul 2. Este rebeliunea; 
rebeliunea copiilor împotriva unui Tată care i-a hrănit şi i-a crescut. Şi aici este arătat că omul, care 
fusese creat în imaginea lui Dumnezeu, pentru a avea stăpânire „asupra târâtoarelor”, prin păcat a 
pierdut locul şi puterea sa şi a devenit mai grosolan decât animalele câmpului. Deoarece copiii Îl 
tratează pe Tatăl lor cu mai puţină consideraţie decât tratează boul sau măgarul pe stăpânul lor. Astfel, a 
ajuns capul să fie coadă şi astfel a ajuns slava lui Dumnezeu să fie târâtă în praf înaintea întregului 
univers. 

Şi cât de clar se arată că acest curs al rebeliunii împotriva lui Dumnezeu a adus omului în lanţul său 
cea mai teribilă mizerie şi un blestem distrugător asupra întregului pământ. Răni, vânătăi şi plăgi 
acoperă omul din creştet până la picioare, în timp ce ţara sa este pustiită, oraşele sale sunt arse şi străinii 



15 
 

devorează pământul lui. Duşmanii din interior şi cei din afară au câştigat o victorie completă asupra lui 
şi dacă nu era minunata milă faţă de lunga suferinţă, cu toate că „Domnul oştirilor” este puternic, 
puternic de a salva, nici măcar o rămăşiţă nu ar fi putut fi salvată dintr-o nenorocire atât de adâncă. Cât 
de minunate sunt mila şi harul salvator ale lui Dumnezeu revelate în propriile Lui afirmaţii ale 
consecinţelor rebeliunii omului! Cât de tandră şi puternică este dragostea ce vine să salveze pe cel 
pierdut a cărui condiţie este atât de respingătoare! Dar „Dumnezeu este dragoste” şi nevoia omului este 
cel mai puternic pretext, iar dragostea care vindecă şi salvează este gratuit dată de Marele Medic „care 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre”. 

Înşelătoria păcatului şi perversitatea inimii umane sunt revelate în felul în care oferta Domnului de a 
ne salva din păcat este transformată, prin sugestia lui Satan, într-o scuză de a continua în păcat cu cea 
mai mare mulţumire. Pocăinţa faţă de păcat şi credinţa în eficacitatea sângelui Său (viaţa Sa) care „S-a 
arătat ca să învingă păcatul prin propriul Său sacrificiu” arătate prin jertfele făcute cu „o inimă zdrobită 
şi plină de căinţă” care devin astfel „sacrificiile neprihănirii”, va aduce iertare şi curăţire de păcat, ceea 
ce înseamnă salvare din păcătuire. Dar o mulţime de sacrificii, care sunt doar „ofrande inutile” şi multe 
rugăciuni făcute cu mâinile întinse care sunt „pline de sânge” nu reprezintă decât păcat adăugat 
păcatului sub haina religiei, aşa cum sunt toate eforturile noastre de a ne salva fără harul lui Hristos. 
Aceasta nu înseamnă decât să adăugăm o povară pe care deja am adus-o asupra vieţii Domnului şi de 
aceea devine „obosit să îi asculte”. Aceasta accentuează din nou cât de mare este nevoia noastră de 
eliberare divină, căci se pare că înseşi formele pe care Domnul Însuşi le-a stabilit devin expresia unei 
degradări mai adânci când încercăm prin noi înşine lucrări ale neprihănirii. Satan, care a dorit puterea 
pentru scopuri egoiste, puterea lui Dumnezeu fără caracterul său, caută de multe ori să ne satisfacă 
nevoia noastră printr-o înmulţire a formelor fără viaţă, care odată prezentă, îşi va găsi propria expresie. 
Unde păcatul abundă, acolo harul abundă mult mai mult, dar nu ca să continuăm în păcat. Salvarea lui 
Dumnezeu este din păcat, nu în păcat. Sângele de pe mâini arată nevoia, nu de a face rugăciuni fariseice, 
ci de a aplica inimii sângele care curăţă de tot păcatul.  

Şi astfel ajungem la gândul central al capitolului, disponibilitatea şi puterea lui Dumnezeu de a ne 
curăţa din cele mai adânci pete ale păcatului. Dar El face aceasta în virtutea a ceea ce este El, prin 
puterea propriului Său caracter. Şi astfel, în fiecare poruncă a Lui pe care păcătosul salvat o cunoaşte ca 
pe „viaţă eternă”, El pur şi simplu ne oferă asigurarea propriului Său caracter prin „făgăduinţele Lui 
nespus de mari şi preţioase”. Pentru că atunci când El ne spune să „uşurăm pe cel apăsat, să judecăm pe 
orfan şi să pledăm cauza văduvei”, El ne oferă darul propriei Lui vieţi, acea viaţă găsindu-şi expresia 
făcând aceleaşi lucruri pentru noi. Căci, nu este plăcerea Lui de a da drumul celui apăsat? Şi „un Tată 
pentru orfan şi un judecător al văduvelor este Dumnezeu în sfântul Său locaş”. Tot ceea ce este 
Dumnezeu doreşte să împărtăşească cu copiii Săi şi cel mai minunat lucru despre moştenire este că 
putem deveni „moştenitori ai lui Dumnezeu” Însuşi, temple pentru propria Lui locuire. Şi chiar dacă 
templul a devenit profan, chiar „o vizuină a hoţilor”, totuşi „sanctuarul va fi curăţit”. Ascultaţi Cuvântul 
Domnului: „Eu sunt milos, spune Domnul, şi nu voi ţine mânie pe vecie. Doar recunoaşteţi-vă 
fărădelegea”. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
cureţe de orice prihană.” 

 

„Tată, m-am rătăcit de Tine, 
Deseori inima mea a mers pe alături; 

Purpură mi se par păcatele –  
Apa nu le poate spăla. 

Isuse, spre acel izvor al Tău, 
Sprijinindu-mă pe promisiunea Ta vin; 

Curăţă-mă prin spălarea Ta divină 
Şi voi fi mai alb decât zăpada.” 

Şi atât de completă este curăţirea şi restaurarea încât, chiar dacă cetatea credincioasă a devenit o 
prostituată, iar prinţii ei rebeli şi tovarăşi ai hoţilor, dându-se pe deplin lucrării unui hoţ (Ioan 10:10), 
totuşi va fi din nou numită „Cetatea neprihănirii, cetatea credincioasă”. Astfel, suntem încurajaţi că 
există iertare cu Domnul pentru ca El să fie de temut şi că există ajutor pentru fiecare dintre noi. El ne 
răscumpără prin propria Lui neprihănire, un dar gratuit care să fie primit prin credinţă. Nu există păcat 
atât de urât din care să nu putem fi îndreptăţiţi prin credinţă, acea credinţă care lucrează prin dragoste, 
singura credinţă care există. Păcatul de neiertat este păcatul care refuză să fie iertat. „Astfel, fiind 
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îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos.” „De aceea nu mai 
este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care umblă nu după carne, ci după Spirit. 
Pentru că legea Spiritului vieţii în Hristos Isus m-a eliberat din legea păcatului şi a morţii.” Acesta este 
rezultatul glorios al acceptării Evangheliei vieţii, Evanghelia darului propriului caracter al lui Dumnezeu 
prin credinţa în Hristos! 

Iar acum, capitolul se încheie expunând rezultatul inevitabil al refuzării aceleiaşi Evanghelii a vieţii. 
„Cei care părăsesc pe Domnul vor fi consumaţi.” „Cel care crede în Fiul are viaţă eternă; iar cel care nu 
crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui.” „Cel care are pe Fiul, are 
viaţa, iar cel care nu are pe Fiul nu are viaţa.” „Un stejar ale cărui frunze s-au ofilit” şi „o grădină care 
nu are apă” sunt simbolurile omului care refuză apa vieţii. „Binecuvântat este omul care se încrede în 
Domnul şi a cărui speranţă este Domnul. Pentru că el va fi ca un copac plantat lângă ape… Frunza lui va 
fi verde.” „Cei răi nu sunt aşa.” Şi astfel stejarul uscat şi grădina scorojită sunt gata pentru marele 
incendiu când „pământul cu tot ce este pe el va arde”. Dar aceasta este „ziua Domnului”, când El „va 
veni ca un hoţ noaptea”. Şi astfel, acest capitol ne ia de la prima cauză a păcatului, prin cea mai 
dezgustătoare manifestare a sa, prin ofertele milei divine, spre rezultatele sigure ale acceptării sau 
respingerii Evangheliei propriei vieţi a lui Dumnezeu prin Hristos. Şi astfel ne este Evanghelia predicată 
nouă ca şi lor. 
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CAPITOLUL 5 
DOAR DUMNEZEU ESTE MARE 

 
(Isaia 2:6-22, Traducerea Lowth) 

6. Cu adevărat, Ţi-ai părăsit poporul, casa lui Iacob; pentru că sunt plini de profeţii din Est şi 
de ghicitori precum filistenii; şi au înmulţit un neam nelegitim de copii străini. 

7. Şi ţara lui este plină de argint şi de aur şi nu există sfârşit la bogăţiile ei; ţara lui este plină 
de cai şi nu există sfârşit la carele ei. 

8. Şi ţara este plină de idoli; se închină la lucrarea mâinilor ei, la ceea ce degetele ei au făcut; 
9. De aceea, cel mic va fi coborât, iar cel puternic va fi umilit; şi nu-i vei ierta. 
10. Du-te în stâncă şi ascunde-te în praf de frica lui Iehova şi de gloria maiestăţii Lui, când Se 

ridică să lovească lumea cu teroare. 
11. Ochii semeţi ai oamenilor vor fi umiliţi; înălţimea muritorilor va fi coborâtă; şi doar 

Iehova va fi înălţat în ziua aceea. 
12. Pentru că ziua lui Iehova, Dumnezeul oştirilor este împotriva a tot ce este mare şi semeţ şi 

împotriva a tot ce este mândru; şi va fi umilit. 
13. Chiar şi împotriva tuturor cedrilor din Liban cei mari şi înălţaţi, şi împotriva tuturor 

stejarilor Basanului; 
14. Şi împotriva tuturor munţilor, a celor înalţi; şi împotriva tuturor dealurilor, a celor 

înălţate; 
15. Şi împotriva oricărui turn la înălţime ridicat; şi împotriva oricărui deal, puternic fortificat. 
16. Şi împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis; şi împotriva oricărei lucrări frumoase de artă. 
17. Şi mândria omului va fi coborâtă, iar înălţimea muritorilor va fi umilită şi doar Iehova va 

fi înălţat în acea zi; 
18. Iar idolii vor dispărea în totalitate, 
19. Şi vor intra în peşterile rocilor şi în scobiturile de praf; de frica lui Iehova şi de gloria 

maiestăţii Sale, când Se ridică să lovească pământul cu teroare. 
20. În ziua aceea, omul îşi va arunca idolii de argint şi de aur pe care le-a făcut ca să le 

venereze la şobolani şi la lilieci; 
21. Pentru a intra în peşterile rocilor şi în despicăturile stâncilor, de frica lui Iehova şi de 

gloria maiestăţii Sale când Se ridică să lovească pământul cu teroare. 
22. Nu vă mai încredeţi în om a cărui suflare este în nările lui, căci ce preţ are el? 
 
În versetul 6 nu este nimic în textul original care să arate cu ce anume din est este plin poporul. 

Textul, redat literal, spune „pentru că sunt umpluţi din est”. Aceasta este arătat în Versiunea Revizuită 
ca şi în versiunea noastră comună. Lucrurile cu care ei sunt umpluţi nu se limitează numai la ghicitori 
sau doar la un lucru. Ideea e că tot ce are poporul vine din est. Expresia folosită, este totuşi, expresia 
idiomatică ebraică obişnuită pentru a exprima comparaţia, astfel încât ar putea fi citit: „pentru că ei sunt 
mai umpluţi decât estul”, care este mai semnificativă. În est, idolatria a fost cel mai mult practicată faţă 
de orice alt loc de pe pământ. 

„Sunt prooroci, ca filistenii.” Filistenii erau poporul din Canaan, despre care Dumnezeu poruncise să 
fie alungaţi din pricina urâciunilor lor, printre care vrăjitoria – pretinsa comunicare cu morţii. Cuvântul 
redat prin „ghicitor” provine de la cuvântul ce înseamnă „nor”, indicând că cei care practică acea artă 
acţionează în secret, sub acoperire. 

„S-au mulţumit de copiii străinilor”. Literal: „ei dau mâinile cu copiii străinilor”. Poporului lui Israel 
i s-a interzis să aibă vreo legătură cu poporul ţării. Urma să fie separat de toate popoarele pământului. 
Exodul 33:16. Ei nu trebuiau să fie socotiţi printre naţiuni, nici să fie ca ele. Numeri 23:9. Ei urmau să 
depindă numai de Domnul pentru apărare, prin urmare nu aveau nevoie de nici o alianţă cu alt popor, 
oricât ar fi el de numeros. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să intre în nici un legământ, cu excepţia 
celui cu El. A forma orice alianţă de parteneriat sau a fi în vreun fel încurcat sau identificat cu interesele 
unui alt popor înseamnă a-L trăda pe Dumnezeu. Cei care sunt „bogaţi şi s-au înmulţit cu bogăţii” 
(Apocalipsa 3:16, 17) sunt vărsaţi din gura Domnului. „El a potolit foamea cu lucruri bune, iar pe cel 
bogat l-a dat afară gol.” Luca 1:53. 

Notaţi locul în care este adevărata plinătate. În Hristos locuieşte plinătatea (Coloseni 1:19), iar noi 
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suntem „făcuţi plini” în El. Coloseni 2:10, RV. El spune: „Deschide-ţi gura larg şi Eu o voi umple.” 
Psalmul 81:10. Dar când plinătatea pe care o are poporul nu este de la El, nu este decât goliciune; ei sunt 
goliţi, nu umpluţi. 

„Ţara lor este de asemenea plină de idoli; se închină la lucrările propriilor lor mâini, pe care le-au 
făcut degetele lor.” Ce teribilă cădere de la locul pentru care Dumnezeu îl crease pe om. „L-ai făcut cu 
puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu onoare. L-ai făcut să aibă stăpânire 
peste lucrările mâinilor Tale, ai pus totul sub picioarele lui.” Psalmul 8:5, 6 RV. Totuşi „Ce este omul”? 
La cel mai bun stadiu al lui este numai deşertăciune; prin el însuşi nu este nimic, dar cu Dumnezeu 
locuind în el cu toată plinătatea Sa, este domn peste lucrările mâinilor lui Dumnezeu. Şi de la acest înalt 
stadiu, oamenii au căzut atât de jos încât se închină – se recunosc pe ei înşişi inferiori faţă de – lucrărilor 
propriilor lor mâini. De la a avea stăpânire peste lucrarea degetelor lui Dumnezeu, ei s-au degradat 
înaintea lucrărilor propriilor lor degete! Ar putea căderea să fie mai mare? Aceasta înseamnă idolatrie. 

Dar nu toţi idolatri aşază imagini de lemn, piatră sau vreun alt metal într-un templu şi se pleacă 
înaintea lor. Nu este necesar ca cineva să aducă omagii unei imagini cioplite pentru a fi un idolatru. Tot 
ce este necesar pentru ca cineva să fie un idolatru este să se închine la propriile lui lucrări. Acum, 
oamenii se închină la ceva în care îşi pun încrederea pentru salvare. De aceea, oricine depinde de ceva 
pe care el l-a făcut ca un mijloc de salvare, este un idolatru. Atunci n-aţi văzut niciodată idolatri? Nu 
cunoaşteţi nici unul? Trebuie să ieşiţi afară din casa dumneavoastră pentru a găsi unul? Notaţi că exact 
înainte de afirmaţia că ţara lor este plină de idoli citim: „Ţara lor este de asemenea plină de argint şi aur 
şi nu este sfârşit al bogăţiilor ei.” Este vreo altă ţară căreia să i se aplice mai mult decât aceasta? Este 
vreo diferenţă dacă argintul şi aurul sunt făcute într-o imagine sau pur şi simplu poartă marca 
Guvernului? Nu există ţară pe pământ care să nu fie plină de idoli. Atunci să spunem aceste cuvinte 
Domnului: „Îndepărtează fărădelegea şi primeşte-ne cu îndurare. Asirianul nu ne va scăpa; nu vrem să 
mai călărim pe cai, nici nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre ‚dumnezeii noştri’, căci în Tine 
găseşte orfanul mila.” Tuturor celor care îşi recunosc păcatul astfel, Dumnezeu le spune: „Le voi 
vindeca necredinţa; îi voi iubi cu sinceritate.” Osea 14:2-4. 

Dumnezeu nu face diferenţă între persoane; de aceea „omul mic” – cel de grad umil – şi „cel 
puternic” – eroul în estimarea lumii – vor fi la fel de coborâţi şi umiliţi dacă persistă în a se înălţa pe ei 
înşişi deasupra lui Dumnezeu. „Căci ziua Domnului oştirilor va fi peste oricine este mândru şi semeţ şi 
peste oricine se înalţă; acela va fi umilit.” „Privirile semeţe ale omului vor fi umilite şi înălţarea omului 
va fi coborâtă şi numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.” Judecata va arăta totul aşa cum este de fapt 
şi atunci se va vedea că doar Dumnezeu este mare. Nici unul dintre oamenii pământului ce pretind a fi 
mari nu va mai fi capabil să îşi susţină pretenţia în acea zi. 

Aceea va fi o zi teribilă. „Regii pământului şi oamenii mari, căpitanii şi cei puternici, robul şi cel 
liber” (Apocalipsa 6:15) „îşi vor arunca idolii de argint şi de aur, pe care fiecare şi-i făcuse pentru el ca 
să-i venereze, la şobolani şi la lilieci; pentru a se duce în scobiturile stâncilor şi pe vârfurile rocilor 
colţuroase, de teama Domnului şi de slava maiestăţii Lui când Se ridică să zdruncine teribil pământul” şi 
vor spune munţilor şi stâncilor: „Cădeţi pe noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui care stă pe tron şi de mânia 
Mielului; căci marea zi a mâniei Lui a venit şi cine poate să stea?” Totuşi a privi acea Faţă va fi răsplata 
şi cea mai mare bucurie a celor care au fost umili înaintea Domnului. Psalmul 17:15; Apocalipsa 22:4. 

Evanghelia caută acum să pregătească oamenii pentru acea zi mare şi teribilă. „Căci armele luptei 
noastre nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru a învinge bastioanele, a doborî imaginaţiile 
şi orice lucru înălţat care se înalţă pe sine împotriva cunoştinţei de Dumnezeu şi pentru a robi orice gând 
faţă de ascultarea lui Hristos.” 2 Corinteni 10:4, 5. Evanghelia face chiar lucrul pe care îl face marea zi a 
Domnului, doar că este mai bine să te supui procesului acum, de bună voie, decât să aştepţi până atunci. 
Doar Dumnezeu este „înalt şi înălţat”. El nu S-a înălţat pe Sine pe socoteala altora, cum fac oamenii; dar 
nu poate fi decât ceea ce este. Creatorul este prin chiar natura lucrurilor infinit mai mare decât toate 
lucrurile create. Doar prin măreţia Sa poate să existe totul; şi oricine recunoaşte cu bucurie această 
măreţie este înălţat prin ea. Când oamenii se înalţă pe ei înşişi, totul este inversat şi în dezordine. Este 
necesar ca locul de drept al lui Dumnezeu din univers să fie recunoscut; altfel, confuzia va domni 
întotdeauna. Evanghelia lucrează până la acest sfârşit, iar marea zi a Domnului va termina lucrarea prin 
distrugerea celor ale căror pretenţii înalte i-au făcut să Îl ignore pe Dumnezeu. Pur şi simplu ei vor fi 
lăsaţi până la judecata deplină a pretenţiilor lor şi ca o consecinţă vor fi „ca norul de dimineaţă şi ca roua 
timpurie care trece repede, ca pleava care este dusă cu furtuna, ca fumul dintr-un şemineu”. Osea 13:3. 
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Când vor fi puşi în faţa testului de a încerca să existe fără Dumnezeu, vor fi „găsiţi cu lipsă”. Ca idolii 
pe care i-au făcut, pur şi simplu vor „trece”, pentru că atunci când susţinerea Domnului, pe care au 
dispreţuit-o şi au respins-o, este retrasă, nu mai rămâne nimic. 

Concluzia este aceasta: „Conteniţi cu omul, a cărui suflare este în nările lui, căci ce preţ are el?” 
„Blestemat să fie omul care se încrede în om şi face din carne braţul său şi a cărui inimă se depărtează 
de Domnul.” Ieremia 17:5. Acesta nu este un blestem rostit asupra celor care se încred în om – în ei 
înşişi + asemenea unei pedepse. Nu se întâmplă aşa pentru că au ofensat demnitatea lui Dumnezeu: 
Dumnezeu nu este om, ca să Se simtă ofensat din cauza faptului că rangul Său nu este recunoscut; El 
este blând şi umil în inimă. Blestemul nu este decât o expunere a faptului. Presupuneţi că un om se 
suspendă deasupra unei prăpastii pe nimic; ce altceva decât totala lui distrugere se poate întâmpla? 
Omul nu este nimic şi oricine se încrede în om, şi chiar în el însuşi, inevitabil ajunge la nimic. Judecata 
nu va face mai mult decât să descopere lucrurile aşa cum sunt şi să lase omul în propria lui alegere, iar 
Dumnezeu va fi curat de sângele celor răi care sunt distruşi. Amintiţi-vă Is. 1:31. 

Lecţia pe care nu trebuie să eşuăm în a o învăţa este puterea Evangheliei. Puterea ei este egală cu 
puterea manifestată în marea şi teribila zi a Domnului. Puterea lui Dumnezeu de a salva – de a face ceva 
pentru eternitate din oameni care sunt nimic – este măreaţa putere care va zdruncina cerurile şi 
pământul. Când Domnul va veni, o face pentru a-Şi salva poporul. Profetul Habacuc a avut o viziune 
despre Dumnezeu care iese să-Şi salveze poporul, iar „slava Lui a acoperit cerurile şi pământul era plin 
de lauda Lui, iar strălucirea Lui era ca lumina; grindini strălucitoare ieşeau din privirea Sa; acolo era 
ascunzişul puterii Sale. Înaintea Lui mergea ciuma şi cărbuni aprinşi ieşeau din privirea Sa şi străbăteau 
pământul; El privea şi despărţea naţiunile; munţii cei veşnici au fost risipiţi, iar dealurile perpetue au 
îngenuncheat… soarele şi luna au rămas încă la locul lor.” Toată acea putere este şi acum exercitată 
pentru a salva oamenii şi îi va salva, dacă ei se încred în ea. Doar două lucruri sunt necesare pentru a le 
cunoaşte, şi anume, că omul nu este nimic şi că Dumnezeu este totul. Cel care a învăţat aceasta, are 
eternitatea cu toate bogăţiile ei şi înţelepciunea în stăpânire. 
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CAPITOLUL 6 
SALVAT ŞI TRIMIS 

 
(Isaia 6, Traducerea Lowth) 

În anul în care regele Ozia a murit, L-am văzut pe Iehova stând pe un tron înalt şi măreţ; şi 
trena hainei Sale umplea templul. Deasupra Lui stăteau serafimii; fiecare dintre ei avea şase 
aripi; cu două dintre ele îşi acopereau feţele, cu două îşi acopereau picioarele şi două le foloseau 
pentru zbor. Şi strigau succesiv şi spuneau: 

„Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Iehova, Dumnezeul oştirilor! 
Tot pământul este umplut de slava Lui.” 
Şi stâlpii holului se zguduiau de glasul strigătului lor; şi templul era umplut de fum. Şi am 

spus: „Vai de mine! Sunt împietrit, căci sunt un om cu buze murdare şi locuiesc în mijlocul unor 
oameni cu buze necurate; căci ochii mei au văzut pe Regele, Iehova, Dumnezeul oştirilor.” Şi unul 
dintre serafimi a venit zburând la mine; şi în mâna lui era un cărbune aprins pe care îl luase cu 
cleştele de pe altar. Mi-a atins gura şi a spus: 

„Iată! Acesta ţi-a atins buzele; 
Fărădelegea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit.” 
Şi am auzit glasul lui Iehova, spunând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Şi eu 

am zis: „Iată, aici sunt; trimite-mă.” Şi El a spus: 
„Du-te şi spune acestui popor: 
Voi într-adevăr auziţi, dar nu înţelegeţi; 
Într-adevăr vedeţi, dar nu pricepeţi; 
Împietreşte inima acestui popor; 
Fă-le urechile surde şi închide-le ochii; 
Ca să nu vadă cu ochii şi să nu audă cu urechile lor, 
Ca să nu înţeleagă cu inimile lor şi să nu fie convertiţi; şi să nu-i vindec.” 
Şi am zis: „Cât timp, Iehova?” Iar El a spus: 
„Până când cetăţile vor fi pustiite încât nu vor mai fi locuitori; 
Şi pământul va fi pe deplin pustiit. 
Până când Iehova îndepărtează pe om 
Şi vor fi mulţi ca o femeie părăsită în mijlocul ţării. 
Şi chiar dacă va rămânea a zecea parte din el; 
Chiar şi aceasta va suferi o distrugere repetată; 
Totuşi, precum gorunul şi stejarul, cărora deşi tăiaţi le rămâne tulpina, 
O sămânţă sfântă va fi tulpina naţiunii. 
 
„L-am văzut pe Iehova.” Comparaţi Ioan 12:37-41 cu versetele 9 şi 10 ale acestui capitol şi se va 

vedea că Isaia pe Hristos L-a văzut în glorie. Din aceasta învăţăm ceva din măreaţa slavă a 
Răscumpărătorului nostru şi la ce a renunţat El de dragul de a ne salva. El este strălucirea slavei Tatălui 
şi imaginea expresă a persoanei Sale. Ev. 1:1, 2. Slava pe care o avea cu Tatăl Său înainte de a fi lumea 
este a Lui acum (Ioan 17:5) şi El ne-o dă nouă pentru a fi „slăviţi împreună”. Romani 8:17. 

„Trena Lui umplea templul.” Cuvântul redat prin „trenă” este acelaşi care în Ieremia 13:22, 26 şi 
alte locuri este tradus prin „poale”, iar în Exodul 28:33, 34; 39:24-26 este tradus prin „tiv”. Tivul sau 
poala hainei Lui umplea templul. 

Ce este haina? Iată răspunsul: „O, Doamne, Dumnezeul meu, Tu eşti foarte mare; eşti îmbrăcat în 
onoare şi maiestate. Te acoperi cu lumina ca o haină, care întinde cerurile ca o perdea.” Psalmul 104:1, 
2. Lumina şi slava Domnului reprezintă haina Sa; trena Lui, care umplea templul, era slava Lui. 

„Tot pământul este plin de gloria Ta.” Aceasta înseamnă că haina cu care Domnul Se acoperă pe 
Sine este plinătatea pământului. Nu doar templul din cer, ci întreg pământul este plin de poalele hainei 
Lui. Acum, amintiţi-vă că, atunci când Isus era aici în trup, tot ce era necesar pentru a vindeca o femeie 
săracă, în suferinţă, era ca ea să se „atingă de poala hainei Lui”. Astfel, oriunde am fi, ajungem la poala 
hainei care aduce viaţă, sănătate şi fericire. 

 

„Vindecarea hainei fără cusătură 
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Este lângă paturile noastre de durere; 
Îl atingem în aglomeraţia şi îmbulzeala vieţii 

Şi suntem din nou sănătoşi.” 
„Plinătatea întregului pământ este slava Lui.” Aceasta, aşa cum poate fi văzut de pe marginea 

Versiunii Revizuite, este redarea literală a celei ebraice. Oriunde pe pământ vedem plinătate, revelată în 
multitudinea formelor vieţii, este slava Domnului. Amintindu-ne acum că, în chiar poalele hainei Lui 
există vindecare, ce ne poate învăţa asta decât că Dumnezeu se aşteaptă ca toţi să fie vindecaţi, să fie 
sănătoşi – sfinţi. El a oferit aceasta din abundenţă. Tot ce este necesar este să venim în legătură 
conştientă cu El prin credinţă inteligentă. Isus Hristos a venit pentru ca noi să avem viaţa, şi s-o avem 
din belşug. Ioan 10:10. Viaţa este lumina oamenilor. Numai de am dori să vedem viaţa, ca şi cum ar fi 
toată în apropierea noastră, şi a ne lăsa controlaţi de ea, boala ar deveni un lucru al trecutului, pentru că 
prospeţimea eternă este caracteristica vieţii. Pentru a vorbi clar, dacă recunoaştem că ceea ce numim 
„legile naturii” reprezintă doar manifestarea vieţii lui Dumnezeu şi dacă lăsăm ca aceste legi să 
stăpânească în noi, vom găsi viaţa lui Isus manifestată chiar în „trupul nostru muritor” şi aceea va 
însemna victorie asupra bolii ca şi asupra păcatului. 

„Deasupra stătea serafimul.” Sau, „deasupra Lui stătea serafimul.” Ebraica nu diferenţiază 
masculinul de neutru. În acest caz este acelaşi lucru, căci deasupra tronului înseamnă deasupra 
Domnului. Cuvântul „serafim” înseamnă „cel arzând”. Diferenţa, dacă există vreuna, între ei şi heruvimi 
nu este descoperită; dar citim în Ezechiel 28:14 despre „un heruvim uns ce acoperă”; şi pe învelitoarea 
chivotului din tabernacolul lui Moise erau figuri de heruvimi umbrind slava Domnului. 

Fiecare dintre serafimi îşi acoperă faţa cu două dintre aripile sale, ca şi cum ar fi incapabil sau 
nevrednic de a privi direct pe Dumnezeu. Totuşi, sfinţii salvaţi „vor vedea faţa Lui”. Apocalipsa 22:4. 
Oh, ce minunat privilegiu acordat fiilor lui Adam să fie într-o asemenea intimitate cu Dumnezeul 
oştirilor, intimitate care nu este permisă nici celor mai înalţi îngeri necăzuţi. Şi pentru a arăta favoarea 
specială acordată urmaşilor umili ai lui Hristos chiar şi acum, El spune: „în cer, îngerii lor privesc 
totdeauna faţa Tatălui Meu care este în cer.” Matei 18:10. Aceasta arată că există o diferenţă, că îngerii 
care sunt însărcinaţi în mod special de a păzi pe cel credincios de pe pământ, are acces la Tatăl într-un 
grad pe care alţii nu îl au. „De aceea, să venim cu îndrăzneală la tronul harului.” „Un singur lucru doresc 
de la Domnul; să caut şi să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieţii mele, pentru a privi frumuseţea 
Domnului şi să mă interesez de El în templul Lui.” Psalmul 27:4. 

„Vai de mine; căci sunt pierdut, distrus, împietrit; căci eu, un om cu buze necurate, am văzut pe 
Regele, Domnul oştirilor.” Vederea Domnului l-a făcut pe Isaia conştient de propria lui imperfecţie. Iov 
spune: „Acum ochii mei Te-au văzut, de aceea mă detest.” Iov 42:5, 6. Vederea Domnului face 
cunoscută prezenţa păcatului şi fie îndepărtează păcatul, fie distruge păcătosul, în conformitate cu 
împrejurările în care este văzut. 

„Acesta ţi-a atins buzele şi fărădelegea ta este luată, iar păcatul tău curăţit.” Este focul de pe altar, 
care, aruncat pe pământ, lucrează distrugerea. Acelaşi foc care curăţă pe cei care îşi mărturisesc 
păcatele, îi consumă pe acei care se lipesc de ele. Sfinţii lui Dumnezeu, fiind încercaţi în foc, ca aurul, şi 
având toată zgura păcatului îndepărtată, pot locui în mijlocul flăcărilor veşnice care vor consuma pe cel 
rău ca pleava. Citiţi Maleahi 3:2, 3, Isaia 33:14, 15. 

Observaţi cât de repede sunt îndepărtate păcatele lui Isaia. Tot ce a făcut el a fost să recunoască 
faptul că era un păcătos. De îndată ce a spus: „sunt un om cu buze necurate”, îngerul l-a atins cu 
cărbunele de pe altarul lui Dumnezeu, spunând: „Fărădelegea ta este îndepărtată”. „Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nedreptate.” Doar 
recunoaşte fărădelegea, şi poţi şti că a dispărut. Unele suflete sincere spun: „Mi-am mărturisit toate 
păcatele pe care le ştiu şi sunt hotărât să nu mă opresc până ce descopăr fiecare păcat din caracterul meu 
şi-l mărturisesc ca să poată fi iertat.” Oh, dar nu îţi vei putea enumera toate păcatele nici într-o viaţă. 
Sunt mai multe decât pot fi numărate. Isaia a făcut tot lucrul o dată: „sunt un om cu buze necurate”, ceea 
ce însemna că este necurat în inimă. Vameşul a spus: „Doamne, fii milostiv faţă de mine, păcătosul” şi a 
mers acasă îndreptăţit. Fii sigur că dacă recunoşti că eşti păcătos, eşti iertat. 

Dumnezeu salvează oameni numai pentru lucrare. Obiectul curăţirii noastre nu este doar pentru ca 
noi să scăpăm de distrugere, ci pentru a fi mesagerii salvării. De îndată ce Domnul l-a curăţit pe Isaia de 
păcat, El a strigat: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Era o întrebare generală, totuşi 
intenţionată special pentru urechile lui Isaia. Iar profetul a auzit şi imediat a răspuns: „Iată-mă, trimite-
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mă”. Dumnezeu ne împacă pe noi cu Sine prin Hristos şi pune cuvântul împăcării în noi, pentru ca noi, 
în locul lui Hristos, să fim agenţi pentru împăcarea altora. 2 Corinteni 5:18-20. El spune „Vino!” şi apoi, 
către toţi cei ce iau în seamă chemarea, El spune: „Du-te!”. 

Domnul a spus că doar vor fi câţiva salvaţi. De aceea îl fortifică pe Isaia împotriva descurajării, 
lăsându-l să ştie de la început care va fi rezultatul mesajului său. Urma să ducă o solie al cărei efect va fi 
să împietrească inimile, să orbească şi să surzească poporul faţă de adevăr. 

Uitaţi-vă la Ioan 12:37 şi veţi vedea ce fel de solie este aceea care împietreşte inimile oamenilor. 
„Deşi a făcut atâtea minuni înaintea lor, tot nu credeau în El.” Totuşi minunile erau făcute şi amintite 
doar cu scopul de a face poporul să creadă în Isus şi să obţină viaţa prin Numele Lui. Ioan 20:30, 31. Şi 
câţiva au crezut. Astfel vedem că mila tandră a lui Dumnezeu împietreşte oamenii. „Să se arate favoare 
celui rău, totuşi el nu va învăţa neprihănirea.” Isaia 26:10. Dar Dumnezeu este curat. Cum poate un 
suflet să îl facă responsabil pe Dumnezeu de necredinţa lui, când bunătatea lui Dumnezeu, care conduce 
oamenii la pocăinţă, este cea care l-a împietrit? 

Cât timp această misiune a lui Isaia va fi în forţă? – Până la sfârşitul lumii. „Până ce oraşele vor fi 
lăsate fără locuitori şi casele fără oameni, iar ţara va fi pe deplin distrusă.” Dar Isaia este mort demult. 
Adevărat, dar solia trebuie încă dată; căci amintiţi-vă că Domnul a făcut chemarea Lui la modul general, 
nu special lui Isaia. „Cine va merge pentru Noi?” El aşteaptă agenţi, şi este nerăbdător să folosească pe 
fiecare ce va permite ca păcatul său să fie curăţit. Noi trebuie să fim „gata pentru orice lucrare bună” 
(Tit 3:1), iar această pregătire este câştigată prin puterea curăţitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu va 
folosi instrumentul care este gata de lucru când lucrarea Sa trebuie făcută. Acest capitol accentuează 
ceea ce a fost prezentat în articolul „Timpul făgăduinţei”, la începutul acestui studiu din Isaia, şi anume, 
că profeţia lui Isaia este în special pentru ultimele zile. Nu avem nevoie să facem vreo interpretare, ci 
pur şi simplu să o luăm ca şi cum se aplică acum. Deşi a fost demult, oamenii care au auzit cuvintele lui 
erau în aceeaşi condiţie şi împrejurări în care se găsesc oamenii din aceste zile. Ei nu au profitat de solie. 
De aceea, noi să dăm mare atenţie lucrurilor pe care le-am auzit şi să ne temem, ca nu cumva o 
promisiune fiindu-ne lăsată nouă, cineva dintre noi să se îndepărteze de ea şi să cadă în acelaşi exemplu 
de necredinţă.  

Chiar dacă distrugerea este stabilită pentru toată ţara, o rămăşiţă va fi salvată. „Ca un gorun, ca un 
stejar a cărui tulpină rămâne, când ei au căzut, astfel sămânţa sfântă va fi tulpina ei.” Sămânţa sfântă, 
umilii credincioşi în Isus, sunt sămânţa ce previne pământul de la totala şi iremediabila ruină. Cum 
înmugureşte un copac şi creşte din nou, deşi este tăiat, astfel deşi pământul va fi pustiit, cei câţiva 
oameni care sunt lăsaţi – cei neprihăniţi – vor fi mugurii care vor răsări şi vor face ca pământul să fie 
înnoit. „Israel va înflori şi va înmuguri şi va umple faţa pământului de fructe.” Isaia 27:6. 
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CAPITOLUL 7 
DUMNEZEU - SINGURUL NOSTRU REFUGIU 

ŞI SINGURA NOASTRĂ PUTERE 
 

(Isaia 8:9-22, Traducerea Lowth) 
9. Să ştiţi asta, voi, popoarelor, şi fiţi loviţi cu consternare; luaţi aminte voi toţi din ţări 

îndepărtate; încingeţi-vă şi fiţi consternaţi; încingeţi-vă şi fiţi consternaţi. 
10. Sfătuiţi-vă împreună şi veţi eşua; vorbiţi cuvântul, şi nu va sta; căci Dumnezeu este cu noi. 
11. Căci astfel mi-a spus Iehova, ca şi când m-ar fi luat de mână m-a instruit să nu umblu în 

căile acestui popor, spunând: 
12. „Nu spuneţi: ‚Este sfânt’ despre tot ce vorbeşte acest popor că „Este sfânt”, şi nu vă temeţi 

de ce se tem ei, nici nu fiţi înspăimântaţi. 
13. Pe Iehova, Dumnezeul oştirilor sfinţiţi-L; şi El să fie teama voastră, El să fie spaima 

voastră. 
14. Şi El va fi pentru tine un sanctuar; dar o piatră de poticnire şi o stâncă de jignire pentru 

cele două case ale lui Israel, o capcană şi un laţ pentru locuitorii Ierusalimului. 
15. Şi mulţi dintre ei se vor poticni, vor cădea şi vor fi zdrobiţi; vor fi capturaţi şi prinşi. 
16. Leagă mărturia, pecetluieşte legea între ucenicii Mei, 
17. De aceea eu voi aştepta după Iehova, Cel care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacob, totuşi eu Îl 

voi căuta.  
18. Iată, eu şi copii pe care mi i-a dat Iehova, pentru semne şi minuni în Israel de la Iehova, 

Dumnezeul oştirilor care locuieşte în muntele Sionului. 
19. Şi când îţi vor spune: „Caută pe necromanţi şi pe vrăjitori, pe cei care vorbesc în sine şi 

care şoptesc; nu va căuta un popor pe Dumnezeul lor? Să caute la cei morţi în locul celor vii? 
20. La poruncă şi la mărturie să caute, dacă nu vor vorbi în conformitate cu acest cuvânt, în 

care nu există întuneric. 
21. Fiecare dintre ei va trece prin ţară mâhnit şi înfometat, şi când va fi mort de foame şi 

mâniat, va blestema pe regele şi dumnezeul lui. 
22. Şi îşi va arunca ochii în sus, se va uita în jos la pământ şi iată! Durere şi întuneric! 

Întunecime, durere şi întuneric acumulat! 
 
În studiul acestei lecţii, fiecare să utilizeze cu hărnicie atât Versiunea King James cât şi pe cea 

Revizuită, alături de traducerea care este dată aici. Este o oarecare variaţie în exprimare, dar pentru 
studentul profund aceasta va fi un ajutor în loc să ajungă o cauză de confuzie. Redările diferite, când 
sunt comparate cu atenţie şi profunzime, nu vor servi decât la a da o mai largă viziune a mesajului lui 
Dumnezeu. Redările verbale diferite nu înseamnă contradicţie, ci plinătate. 

Varianta versetului 9 din versiunea comună sau din cea Revizuită este mai clară şi mai în armonie 
cu textul decât cea pe care o oferă Lowth. Gândul, aşa cum va fi văzut prin comparaţie, este acelaşi ca 
cel din al doilea Psalm. Putem fără greutate să vedem că traducerea „Faceţi tărăboi” este compatibilă cu 
„Asociaţi-vă”. În natura lucrurilor, o mulţime face tărăboi. „Păgânul răcneşte.” Observaţi că oamenilor 
nu li s-a poruncit să se asocieze împreună sau să facă tărăboi. Aceasta va fi văzut din context. Chiar dacă 
se asociază şi se înfurie împotriva Domnului şi poporului Său, „vor fi zdrobiţi în bucăţi”. Este „un lucru 
deşert” ca păgânii să-şi închipuie că atunci când se aşază împotriva Domnului şi împotriva aleşilor 
Lui,vor spune: „Să le despărţim grupul şi să le aruncăm corzile de la noi”. În loc să distrugă, vor fi 
distruşi. 

„Nu există putere decât cea a lui Dumnezeu; puterile care există sunt instituite de Dumnezeu.” 
Romani 13:1. Acesta fiind cazul, este evident că nimeni nu-I poate ţine piept lui Dumnezeu. 
„Dumnezeul nostru este în ceruri. A făcut ce I-a plăcut.” Psalmul 115:3. El stăpâneşte peste împărăţiile 
păgânilor şi în mâna Lui este puterea şi forţa, aşa încât nimeni nu-I poate ţine piept. 2 Cronici 20:6. De 
aceea, „nu luptaţi împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voştri, căci nu veţi izbuti.” 2 Cronici 
13:12. Dumnezeu nu poate fi răsturnat de propria putere întoarsă împotriva Lui. 

Aceasta este mângâierea poporului lui Dumnezeu în timpuri de persecuţie. Versetul 10 este tradus 
de Segond astfel: „Alcătuiţi proiecte şi nu vor ajunge nicăieri, daţi ordine şi vor fi fără efect; căci 
Dumnezeu este cu noi.” „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?” Romani 
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8:31. Dumnezeu este Regele regilor. El face robul Lui întâi născut „mai înalt decât regii pământului”. 
Psalmul 89:27. Citiţi versetele 17-27. Aceasta se vorbeşte seminţei lui David. Hristos a fost născut din 
sămânţa lui David în ce priveşte trupul, dar după cum trupul Lui este al nostru, ne împărtăşim de 
înălţarea Sa. A fost înălţat să stea la dreapta lui Dumnezeu în locurile cereşti „mult deasupra 
principatului şi puterii şi tăriei şi stăpânirii”, iar noi suntem înviaţi să stăm cu El. Ef. 1:20, 21; 2:1-6. „El 
învie pe sărac din praf şi înalţă pe cel nevoiaş din grămada de gunoi; pentru ca să-l poată aşeza cu 
prinţii, chiar cu prinţii poporului Său şi să-l facă să moştenească tronul slavei.” Psalmul 113:7, 8; 1 
Samuel 2:8. 

Prin urmare, poporul lui Dumnezeu nu are de ce să se teamă de om sau de o asociere de oameni. 
Dacă sunt într-adevăr ai Lui, au o poziţie mai mare decât aceea a unui rege pământesc. Chiar dacă toate 
naţiunile pot fi dispuse împotriva lor, totuşi nu vor putea împlini mai mult împotriva celor care locuiesc 
în locul secret al Celui Prea Înalt decât pot împotriva Celui Atotputernic Însuşi. Citiţi Psalmul 118:6-17. 
Este adevărat că stăpânii pământeşti pot omorî pe unii din poporul lui Dumnezeu, aşa cum L-au 
crucificat şi pe Hristos, dar chiar şi aşa ei nu-i pot domina. Hristos a cucerit atunci când a fost în 
mormânt. Un om care-L cunoaşte pe Domnul (şi singurul mod în care Îl putem cunoaşte pe Domnul este 
avându-L pe El locuind în inimile noastre) este mai puternic decât toate naţiunile unite. Autoritatea lui 
este mai mare decât a lor. Acesta este adevărul; din nefericire, sunt atât de mulţi creştini care nu îşi 
cunosc locul legitim. 

Faptul că poporul lui Dumnezeu are un loc mai înalt decât regii pământului nu îi face sfidători. Ei nu 
trebuie să-şi folosească autoritatea împotriva oamenilor sau guvernelor, ci pentru a ajuta. Într-adevăr, de 
îndată ce îşi asumă o atitudine sfidătoare, dictatorială, îşi pierd puterea. Forţa lor este forţa umilinţei. 
Dumnezeu Îşi îmbracă poporul cu propria Lui autoritate regească cu scopul ca ei să-L reprezinte cum se 
cuvine ca ambasadori. Pavel, adus în faţa guvernelor romane, le-a predicat Evanghelia; şi omul din 
lanţuri l-a făcut pe omul de pe tron să tremure.  

Oamenii se unesc cu scopul de a menţine sau a executa anumite proiecte pe care ei le cred drepte. 
Astfel că, traducerea Lowth conţine în versetul 12 termenul „este sfânt”. Vom prinde totuşi sensul dacă 
folosim traducerea obişnuită sau pe cea revizuită: „o confederaţie” sau „o conspiraţie”. Dumnezeu nu Îşi 
vrea poporul legat în vreo convenţie lumească. Israelului vechi i se interzisese să facă vreo alianţă cu 
locuitorii ţării. La fel şi acum, ei nu trebuie să fie membrii vreunei organizaţii umane. Biserica lui 
Hristos, al cărei Cap este El Însuşi, se îngrijeşte de fiecare dorinţă. Aşa numitele asociaţii benevole nu 
sunt necesare creştinilor, căci biserica este aceasta. O mică reflectare va permite oricui să vadă că aceste 
asociaţii sunt egoiste şi astfel se opun Evangheliei lui Hristos.  

Nu pentru că Dumnezeu doreşte ca poporul Său să fie exclusivist le spune să nu facă vreo alianţă cu 
oamenii de pe pământ şi să nu se unească cu nici o societate lumească pentru protecţie sau ajutor. Nu, ci 
pentru că El vrea ca ei să salveze lumea. Când poporul Său se uneşte cu lumea în vreo organizaţie sau 
societate pentru ajutor mutual şi protecţie, prin aceasta ei Îl discreditează pe El, care este singurul ajutor. 
Ei dau lumii impresia că biserica lui Hristos, că Hristos Însuşi, nu oferă suficientă protecţie şi ajutor. Ei 
se pun în poziţia de a fi dependenţi de oameni în loc să ocupe poziţia de binefăcători, pe care i-a destinat 
s-o aibă. Ei trebuie să dea lumii, chiar şi regilor, nu să primească de la ei. Un adevărat copil al lui 
Dumnezeu, sărac şi necunoscut, este mai capabil să ofere protecţie unui stăpân pământesc decât este 
Guvernul capabil să-l protejeze pe el. Aşa stând lucrurile, cu cât mai mult se aplică la toate coaliţiile mai 
mici de oameni. 

În vechime, oricine Îl recunoştea pe Dumnezeu putea să se alăture poporului Său. La fel este şi 
acum. Biserica este împărăţia lui Dumnezeu. Toţi pot intra în ea, toţi care vor ca Hristos să domnească 
peste ei şi în ei. Şi poporul lui Dumnezeu, în loc să fie exclusivist, trebuie să se amestece cu oamenii 
lumii, să meargă chiar pe drumurile principale şi pe alei pentru a-i găsi, pentru a le face bine şi pentru a-
i invita să vină şi să se împărtăşească de binecuvântările casei lui Dumnezeu. Dar cât este de dezonorant 
pentru Dumnezeu pe care pretind că-L servesc, atunci când, găsind că pericolul ameninţă, ei caută 
protecţie la cei la care sunt trimişi să-i elibereze. Sunt multe societăţi organizate cu scopul de a-i ajuta pe 
oameni temporar şi spiritual – pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică şi morală – şi toate fac mai mult sau 
mai puţin bine; dar acesta nu este un motiv pentru ca un creştin să se alăture lor. Nu trebuie să li se 
opună, ci să le lase să facă tot binele pe care-l pot face, dar trebuie să ştie că el, ca un membru al 
trupului lui Hristos, are un câmp de operare şi o putere pentru bine infinit mai mare decât au ei, aşa 
încât, alăturându-se lor, i-ar strâmta eforturile. Glorioasa Evanghelie este remediul infailibil pentru toate 
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bolile umane; aşa că ridicaţi standardul şi nu-l lăsaţi să se amestece cu altceva. 
„Sfinţiţi-L pe Domnul oştirilor Însuşi şi El să vă fie teama, El să vă fie spaima. Şi El va fi un 

sanctuar.” Comparaţi 1 Petru 3:14, 15: „Dacă suferiţi de dragul neprihănirii, sunteţi fericiţi; şi nu vă fie 
teamă de teroarea lor, nici nu fiţi îngrijoraţi; ci sfinţiţi-L pe Domnul în inimile voastre şi fiţi totdeauna 
gata să daţi un răspuns oricui vă cere un motiv pentru speranţa ce este în voi cu blândeţe şi teamă.” 
Singurul loc pentru siguranţă pentru orice om este locul secret al Celui Prea Înalt. Dar rămânem în 
Dumnezeu doar când rămâne El în noi. Când Dumnezeu este aşezat în templul sufletului ca suprem, El 
Însuşi este Sanctuarul sufletului. Apoi omul are o speranţă de care poate să dea o bună socoteală. Este o 
speranţă vie. 

„El să vă fie teama, El să vă fie spaima.” Dar Dumnezeu este un Tată bun şi milos, mult mai tandru 
cu copiii Săi decât este orice tată pământesc, având în vedere că El este infinit mai mare decât omul. 
Părinţii pământeşti au dragoste faţă de copiii lor, dar „Dumnezeu este dragoste”. Ce poziţie 
binecuvântată să fii în El când singurul lucru din univers de care să te temi este Dumnezeu, care este 
dragoste. El iubeşte oamenii, chiar şi păcătoşii, dar urăşte păcatul. El nu inspiră groază decât faţă de 
păcat. Când El este frica noastră, rezultatul este distrugerea păcatului. Singura teamă ce trebuie s-o 
avem, cu privire la Dumnezeu, este aceea de a-L nemulţumi; şi când ne temem ca nu cumva să-L 
nemulţumim, la fel de mult cât ne încredem în El şi acceptăm căile Lui, El ne va da mărturia că L-am 
bucurat. 

„Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul sunt nişte semne şi minuni în Israel de la Domnul 
oştirilor.” Cine spune aceasta? – Citiţi Habacuc 2:9-13 şi va fi imediat văzut că Hristos este vorbitorul 
aici. Apoi trebuie să avem curaj şi să citim versetul 17 al lecţiei noastre: „voi aştepta după Domnul, 
care-Şi ascunde faţa de casa lui Iacob şi Îl voi căuta.” Şi-a ascuns Dumnezeu faţa de noi? Aşa a făcut 
faţă de Hristos, totuşi Hristos L-a văzut din nou. Nu cu mult timp în urmă, cineva mi-a zis: „Dumnezeu 
m-a părăsit”. Foarte bine, am spus eu, este exact ceea ce Hristos a spus. „Ah”, a spus celălalt, „dar pe El 
Dumnezeu nu L-a lepădat”. Într-adevăr, nu a făcut-o; şi de vreme ce tot ce a suferit a fost pentru tine şi 
în locul tău, poţi fi cât se poate de sigur că El nu te-a lepădat pe tine. Nu contează cât de mult pare că 
Dumnezeu Îşi ascunde faţa, dacă mergem prin experienţa întunecoasă împreună cu Hristos, putem fi 
încrezători. Despre toţi învingătorii este scris: „Ei vor vedea faţa Lui”. 

Dar despre semne şi minuni? Aceasta este cea mai frumoasă privelişte. Prezintă cele mai minunate 
posibilităţi înaintea celor ce cred în Dumnezeu. „Eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul sunt pentru 
semne şi minuni”, spune Hristos. Aceasta înseamnă că noi înşine suntem puşi alături de Hristos. Aceasta 
nu înseamnă doar că noi suntem pentru a face semne şi minuni, ci că noi vom fi acele lucruri. Toate 
minunile „Omului Hristos Isus” urmează să fie reproduse în toţi cei ce sunt oameni în Hristos. Lumea 
urmează să se minuneze de creştini la fel de mult cât a făcut-o faţă de Hristos şi din acelaşi motiv. 

„Evreii cer un semn, grecii caută înţelepciune, dar noi predicăm pe Hristos cel răstignit, care pentru 
iudei este o piatră de poticnire, pentru greci, o nebunie; dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, 
Hristos, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1:22-24. Aici avem aceeaşi piatră de 
poticnire ca cea din lecţia noastră. Mulţumim Domnului că piatra de poticnire este sanctuar pentru 
credincioşi. Piatra de poticnire este semnul, este Hristos răstignit. Vă veţi aminti că Hristos a spus 
iudeilor să nu aibă alt semn în afara crucificării Sale. Vedeţi Matei 16:4. Le-a dat cel mai măreţ semn 
care putea fi dat, iar ei s-au poticnit în el. Poporul lui Dumnezeu trebuie să prezinte acelaşi semn lumii. 
Când moartea şi învierea lui Hristos sunt pe deplin manifestate în vieţile lor, ei înşişi vor fi semne mai 
mari decât minunile pe care pot să le săvârşească. Atunci lăsaţi ca semnul crucii să strălucească.  

Versetele ce au mai rămas din acest capitol au fost citate pentru a face legătura între ele, dar vor fi 
reluate într-un studiu special săptămâna viitoare. 
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CAPITOLUL 8 
PUTEREA ŞI SLAVA ÎMPĂRĂŢIEI 

 
(Isaia 8:19-23, Isaia 9:1-6 Traducerea Lowth) 

19. Şi când vă vor spune: Căutaţi la vrăjitori şi la ghicitori, la aceia care vorbesc în sinea lor şi 
care şoptesc; nu va căuta poporul pe Dumnezeul lui? Să caute ei la cei morţi în locul celor vii?  

20. La lege şi la mărturie să întrebe; dacă nu vor vorbi în conformitate cu acest cuvânt, în care 
nu este nici o confuzie, 

21. Fiecare din ei va pribegi prin ţară mâhnit şi înfometat; şi când va fi mort de foame şi 
mâniat, va blestema pe regele său şi pe dumnezeul său. 

22. Şi îşi va ridica privirea în sus şi va privi jos pe pământ, şi iată! Durere şi întuneric! 
Întunecime, suferinţă şi întuneric beznă! 

23. Dar de azi înainte nu va mai fi întuneric în ţara în care a fost nenorocire, odinioară El a 
înjosit ţara lui Zebulon şi Neftali; dar, în ultima vreme, El a glorificat-o, chiar şi teritoriul de 
lângă mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. 

1. Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină; asupra celor care au locuit în ţara 
umbrei morţii, a strălucit lumina. 

2. Tu ai înmulţit poporul, Tu ai sporit bucuria lui, ei se bucură înaintea Ta cum se bucură la 
seceriş, cu bucuria care împarte prada. 

3. Pentru că jugul poverii lui, toiagul aşezat pe umărul lui, nuiaua asupritorului său, Tu le-ai 
sfărâmat, ca în ziua lui Madian. 

4. Căci hainele războinicului înarmat în luptă şi haina tăvălită în mult sânge, vor fi pentru 
ardere, vor fi chiar un combustibil pentru foc. 

5. Căci nouă ni s-a născut un Copil, nouă ni S-a dat un Fiu, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi 
Numele Său va fi Minunat, Sfătuitor, Dumnezeu puternic, Tatăl Veşniciilor, Prinţul Păcii. 

6. Extinderea domniei Lui şi a păcii nu va avea sfârşit pe tronul lui David şi pe Împărăţia Lui, 
pentru a o întări şi a o întemeia, cu judecată şi dreptate, de azi înainte şi pentru veşnicie; râvna lui 
Iehova, Dumnezeul oştirilor va face aceasta. 

 
Este bine de observat că în traducerea Lowth, care este tipărită aici, împărţirea capitolului nu este 

aceeaşi cu cea din versiunea comună. Capitolul opt conţine 23 de versete, de aceea al şaptelea verset din 
capitolul nouă este aici al şaselea. Alte câteva versiuni urmează aceeaşi împărţire, care este în 
conformitate cu cea din Biblia Ebraică. Dar oricum, ambele versiuni exprimă acelaşi lucru, fiind clar 
faptul că nu este nici o pauză în subiect şi că în profeţiile scrise în original nu există nici o împărţire pe 
capitole sau versete. Scriptura este exact la fel, fie că sunt opt, fie că sunt nouă capitole, iar atenţia este 
aici atrasă asupra diferenţei de numerotare a versetelor, pentru ca nimeni să nu fie confuz. 

„Şi când ei vă vor spune: Căutaţi …la ghicitori”. Înţelesul cuvântului „ghicitor” este „unul care 
ştie”. Cuvântul din ebraică tradus prin „ghicitor” este doar o formă a verbului „a şti”. Bineînţeles, 
oamenii nu ar fi îndemnaţi să caute la aceia care nu au pretins că ştiu. Dar dacă ştiu, de ce să nu îi 
întrebe pe ei? Pentru că ei nu ştiu. Cunoştinţa lor este nebunie. Ei „vorbesc în sinea lor”; cunoştinţa pe 
care o au ei este a lor şi nu a lui Dumnezeu. Nu este acea înţelepciune care vine de sus. Dumnezeu 
„zădărniceşte semnele celor mincinoşi şi îi face pe ghicitori nebuni”; El „întoarce pe cei înţelepţi înapoi, 
şi preface ştiinţa lor în nebunie”. Isaia 44:25. 

„Domnul dă înţelepciune, din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere”. Proverbe 2:6. În Hristos sunt 
„ascunse toate comorile înţelepciunii şi cunoştinţei”. Coloseni2:3. Locul unde trebuie să mergi pentru 
înţelepciune este Capul Izvorului, nu omul, chiar dacă a obţinut înţelepciunea de la Dumnezeu. 
Dumnezeu oferă libertate tuturor. Cu atât mai puţin ar trebui să mergem la cei care vorbesc de la ei 
înşişi. Căci amintiţi-vă că înţelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Adevărul este revelat, nu căutat de 
perspicacitatea umană. Nici un om nu ştie unde locuieşte lumina, dar lumina străluceşte şi o vedem. La 
fel este cu adevărul, care este lumina, o obţinem numai privind – privind la Dumnezeu şi la Cuvântul 
Său. Omul care crede că poate „produce gândul”, va descoperi în final că presupusul său gând era 
goliciune. Numai gândurile lui Dumnezeu vor rămâne. 

Dar dacă nu trebuie să căutăm înţelepciune la cei care sunt în viaţă, nici măcar la noi înşine, cu atât 
mai mult este în mod absolut o nebunie să cauţi înţelepciune la cei morţi. „Cei morţi nu ştiu nimic”. 
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Eclesiastul9:5. „Nu vă încredeţi în cei mari sau în fiii oamenilor, în care nu este nici un ajutor. Suflarea 
lor trece, se întoarce în pământ; şi chiar în aceeaşi zi pier şi gândurile lor”. Psalmul 146:3, 4. Ne e milă 
de bieţii păgâni care caută înţelepciunea la o bucată de lemn sau stâncă, dar ce poate fi spus despre 
nebunia oamenilor care se numesc creştini luminaţi şi care caută înţelepciunea la cei morţi? Ce insultă la 
adresa lui Dumnezeu! 

„La lege şi la mărturie”. Pentru că „mărturia Domnului este sigură, dă înţelepciune celui neştiutor. 
Legile Domnului sunt drepte, înveselesc inima; porunca Domnului este curată şi luminează ochii”. 
Psalmul 19:7, 8. „Tu, prin poruncile Tale, m-ai făcut mai înţelept decât vrăjmaşi mei”. Psalmul 119:98. 
„Teama de Domnul, aceasta este înţelepciunea şi depărtarea de rău este pricepere”. Iov 28:28. Domnul 
dă înţelepciune, dar nu separat de El Însuşi în Hristos. Nu poate separa nici una din atributele Sale de El 
Însuşi. Toate lucrurile sunt în Hristos şi El ne dă toate lucrurile dându-ni-L pe Hristos. Nimic nu este 
inerent omului, ci orice lucru bun care se află în om nu reprezintă decât lucrarea lui Dumnezeu în el. 
Hristos este „înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu”, şi în El trebuie să ne încredem noi. Dumnezeu nu 
este zgârcit cu darurile Sale. El „dă tuturor din abundenţă”. Aşa că, este mai bine pentru om să 
recunoască adevărul, că el nu ştie nimic, pentru că atunci el are la îndemână toată înţelepciunea lui 
Dumnezeu. „Nici un om să nu se înşele singur. Dacă cineva dintre voi pare înţelept în această lume, să 
se facă nebun, ca să fie înţelept”. 1 Corinteni 3:18.  

Aşa cum Dumnezeu nu poate separa atributele Sale de Sine Însuşi, pentru că în acest caz El ar înceta 
să mai fie Dumnezeu, tot aşa El nu poate separa atributele Sale unele de altele, „pentru că Domnul 
Dumnezeul nostru este un singur Domn”. Aşadar, înţelepciunea şi neprihănirea merg împreună. Hristos 
este făcut pentru noi „înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare”. 1 Corinteni 1:30. Dacă vom 
căuta împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, toate celelalte lucruri, inclusiv înţelepciunea, ne vor fi 
adăugate. „Dacă cineva vrea să facă voia Lui, El va şti”. Ioan 7:17. Calea înţelepciunii este aşadar calea 
crucii care ne salvează din păcat. „Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru 
noi, cei care suntem salvaţi, este puterea lui Dumnezeu”; şi această putere este în opoziţie directă cu 
nebunia. Tot ceea ce omul are de făcut este să trăiască o viaţă de credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, 
astfel bucurându-L pe Dumnezeu, şi aceasta îl va aduce într-o relaţie de prietenie atât de apropiată cu 
Izvorul întregii înţelepciuni încât nu va putea să eşueze în a cunoaşte toate lucrurile care sunt ascunse de 
înţelepţii acestui pământ. Cu cât mai bine să cauţi înţelepciune la un Dumnezeu viu decât la un om 
muritor. 

Indiferent ce traducere a versetului 20 vom urma, vom găsi acelaşi lucru. „La lege şi la mărturie; 
dacă nu vor vorbi în conformitate cu acest cuvânt este pentru că nu este nici o lumină în ei.” Cuvântul 
lui Dumnezeu este lumină şi toţi acei care resping Cuvântul, nu au lumină şi astfel trebuie să meargă în 
întuneric. Putem să luăm textul din Versiunea Revizuită, „dacă nu vor vorbi în conformitate cu acest 
Cuvânt, în mod sigur nu va mai fi dimineaţă pentru ei”. Cum poate fi altfel, dacă ei resping singura 
sursă de lumină – Cuvântul lui Dumnezeu? Sau putem lua traducerea din textul nostru: „dacă nu vor 
vorbi în conformitate cu acest Cuvânt, în care nu este confuzie, orice om va trece prin ţară suferind şi 
flămând”, şi nu va găsi decât întuneric. Toate traducerile sunt de acord în acest singur fapt, şi anume - 
Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi separat de el este numai întuneric. Şi este de asemenea hrană 
adevărată, aşa că acei care îl resping vor fi înfometaţi. Comparând versetele 1 şi 2 din capitolul 9 cu 
Matei 4:12-16, vom vedea că este o profeţie directă referitoare la Hristos. Mai înainte era un mare 
întuneric în ţară, dar acum „El a glorificat-o”. Deşi întunericul acoperă pământul şi negură mare 
oamenii, slava lui Dumnezeu va lumina întunericul, pentru că El este Lumina lumii şi Lumina 
străluceşte în întuneric, iar întunericul n-a biruit-o. „Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare 
lumină; peste aceia care locuiesc în ţara umbrei morţii a strălucit lumina”. Lumina lui Hristos pătrunde 
chiar şi în întunericul mormântului, pentru că El a fost acolo; nici chiar mormântul nu a putut să stingă 
lumina vieţii Sale. Viaţa Sa – lumina – a triumfat peste întunericul mormântului. 

Versiunea revizuită redă versetul 3 (versetul 2 în traducerea Lowth) exact aşa cum apare în textul 
nostru: „Tu ai înmulţit poporul, Tu ai sporit bucuria lui”. Legătura arată că această traducere este mai 
bună decât „Tu nu ai sporit bucuria”, pentru că imediat citim „Ei se bucură înaintea Ta cum se bucură la 
seceriş şi cum se veselesc la împărţirea prăzii”. Întrebarea imediată care se ridică este următoarea: „Cum 
se poate ca, în cele două traduceri, să existe o diferenţă aşa de pronunţată, chiar o contradicţie directă?”. 
Răspunsul este la îndemână: în ebraică, termenul „nu” şi expresia „Lui” sunt aproape identice şi se 
pronunţă exact în acelaşi fel. Uitaţi-vă acum la nota marginală a versetului 3, în versiunea King James şi 
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veţi vedea cuvîntul „Lui” ca alternativă. Poporul a fost înmulţit de Hristos, şi prin aceasta bucuria Lui a 
crescut. 

Citim despre Hristos că, fiind făcut o jertfă pentru păcat, „Îşi va vedea sămânţa, Îşi va prelungi zilele 
şi plăcerea Domnului va prospera în mâinile Sale”, „şi va împărţi prada cu cel puternic”. Is. 53: 10-12. 
Hristos este Sămânţa, dar murind, aduce mai multă roadă şi de aceea poporul se extinde. Aceasta este 
bucuria Lui şi poporul Său va împărtăşi această bucurie cu El. Este bucuria secerişului, pentru că la 
seceriş – sfârşitul lumii – întregul Său popor va fi strâns în împărăţia Lui pentru a străluci precum 
soarele. Matei 13:38-43. Va fi bucuria celor care împart prada, pentru că atunci El va deschie 
mormintele şi va lua de la „cel care are puterea morţii, adică diavolul” (Evrei 2:14) milioanele pe care el 
i-a închis în închisoarea sa, mormântul, revendicându-i ca fiind ai Săi. Bucuria care a crescut în Hristos 
în înmulţirea poporului este împărtăşită de toţi sfinţii Lui, pentru că El le dă o parte în lucrarea Sa de 
răscumpărare şi astfel le spune: „Intră în bucuria Domnului tău”. 

„Tu ai sfărâmat jugul poverii lui, toiagul de pe umărul lui, nuiaua asupritorului”. Pentru că Isus a 
luat parte în carne şi sânge „pentru a putea distruge” nu doar moartea, ci „pe acela care are puterea 
asupra morţii, şi acesta este diavolul”. „Distrugând domniile şi stăpânirile, le-a făcut de ocară înaintea 
lumii, triumfând asupra lor în El Însuşi”. Coloseni 2:15, marginea. Satan este asupritorul care îi leagă pe 
oameni cu poveri grele. El i-a împovărat pe oameni cu păcate, dar legăturile au fost rupte şi libertatea a 
fost proclamată tuturor captivilor. Tuturor celor care sunt în închisoare, Dumnezeu le spune: „Ieşiţi”, iar 
ei pot face acest lucru dacă şi-l doresc, pentru că în faţa acestei porunci, Satan nu mai are nici o putere 
de a-i opri. 

„Pentru că toată armura omului înarmat în luptă şi haina tăvălită în mult sânge, vor fi pentru ardere, 
pentru combustibilul focului”. Da, Domnul „a făcut să înceteze războaiele până la marginile pământului; 
El a sfărâmat arcul şi a tăiat sabia în două; El a ars în foc carele de război”. Psalmul 46:9. Războiul vine 
de la diavolul, distrugătorul. Hristos răscumpără distrugându-l pe distrugător şi astfel toate instrumentele 
distrugerii vor fi nimicite. Şi puterea prin care, în ultima mare luptă toţi cei care distrug împreună cu 
toate uneltele lor de distrugere vor fi nimiciţi, este puterea prin care astăzi jugul opresiunii lui Satan este 
sfărâmat pentru oricine care crede. 

„Căci nouă un Copil ni s-a născut, nouă ni s-a dat un Fiu”. Cine este El? – „Fiul Omului”. El S-a 
născut pentru noi. Solia care a venit pentru păstorii din Betleem în noaptea naşterii lui Hristos, este 
aceeaşi şi pentru noi, „Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul”. Luca 2:11. El este Mântuitorul nostru, Hristosul nostru, Fiul nostru. El ne aparţine şi astfel, 
tot ceea ce are El este al nostru. O dată cu El, Dumnezeu ne dă gratuit toate lucrurile.  

Domnia este pe umărul Lui; împărăţia este a Lui. De aceea noi vom domni împreună cu El, pentru 
că Cel care S-a născut pentru noi este de asemenea „Tatăl veşnic”. În El, noi am obţinut o moştenire. 
„Pentru că după cum prin păcatul unuia singur, moartea a domnit printr-unul singur; mult mai mult, acei 
care primesc abundenţa harului şi darului neprihănirii, vor domni printr-Unul singur, Isus Hristos”. 
Romani5:17. Nu uitaţi niciodată că aşa cum Hristos este înălţat până la tronul lui Dumnezeu, „mai 
presus de orice domnie, de orice naţiune, de orice stăpânire” şi ne-a pus să stăm împreună cu El în 
locurile cereşti (Efeseni 1:20-21; 2:1-6), tot aşa noi avem putere împreună cu El „peste toată puterea 
vrăjmaşului”. Luca 10:19; astfel încât în Hristos, ne putem revendica libertatea din orice sclavie. De 
când Hristos ne-a dat putere peste „prinţul acestei lumii”, „spiritul care lucrează acum în fiii 
neascultării”, cum să ne mai fie teamă de ce ne-ar putea face oamenii slabi. Dumnezeu poate înăbuşi 
mânia omului, iar pe aceea pe care o lasă să se manifeste, El o permite pentru slava Lui. 

Numele Lui este Mângâietorul. El este „minunat în sfătuire şi excelent în lucrare”. Isaia 28:29. El 
este o oştire în El Însuşi, aşa că „mulţimea sfetnicilor” în care este siguranţă, se găseşte în El. Citim atât 
de des în Biblie despre oameni care caută sfat la Domnul şi care nu au fost dezamăgiţi. De ce să nu 
facem acelaşi lucru acum, de vreme ce Dumnezeu este acelaşi? Despre acei care nu merg la sfatul celor 
răi, ci îşi găsesc plăcere în legea Domnului, este scris că tot ce vor face va prospera. Dumnezeu Însuşi 
garantează să îndeplinească orice acţiune despre care ne sfătuieşte, astfel că în El găsim nu numai sfat 
pentru ce să facem, dar şi lucrul însuşi făcut. El care este Înţelepciunea lui Dumnezeu, este de 
Dumnezeu făcut pentru noi înţelepciune şi facere de bine (în limba engleză cuvântul neprihănire este 
„righteousness” – right doind, care înseamnă facere de bine – n. trad.). 

„Extinderea domniei Lui şi a păcii nu va avea sfârşit, … râvna Domnului oştirilor va face aceasta”. 
Hristos nu cere ajutorul nici unui om pentru a-Şi întemeia împărăţia. „Domnul Dumnezeu Îi va da tronul 
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Tatălui Său David.” Luca 1:32. Tot ce are omul de făcut este să se supună domniei Sale. Nu avem de 
decretat legi sau de pregătit împărăţia pentru El şi apoi să-L conducem pe El la ea; împărăţia este a Lui, 
pentru că Dumnezeu l-a uns Rege în Sion, şi va pune pe toţi duşmanii sub picioarele Sale. Împărăţia este 
pregătită pentru Rege nu prin luptă, nici prin forţă, nici prin efortul omenesc, ci prin puterea plină de 
pace a lui Dumnezeu din inimile oamenilor. Atunci lăsaţi-i în pace pe ceilalţi, şi „lăsaţi ca pacea lui 
Dumnezeu să stăpânească în inimile voastre”. 
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CAPITOLUL 9 
PUTERE ÎN SLĂBICIUNE 

 
Isaia 11:1-9 (Traducerea Lowth) 

1. Dar va ieşi o nuia din tulpina lui Işai şi un lăstar din rădăcinile lui va deveni roditor. 
2. Şi Spiritul lui Iehova se va odihni peste El; Spiritul înţelepciunii şi al priceperii, Spiritul 

sfatului şi al puterii, Spiritul cunoştinţei şi teama de Iehova. 
3. Va fi de un discernământ ascuţit în teama de Iehova: astfel că nu în conformitate cu ce văd 

ochii Lui va judeca, nici în conformitate cu ce aud urechile Lui nu va mustra. 
4. Ci cu dreptate va judeca pe sărac şi cu dreptate va lucra El convingerea în cel umil al 

pământului. Va lovi pământul cu o suflare a gurii Lui şi cu suflarea buzelor Lui va nimici pe cel 
rău. 

5. Dreptatea va fi brâul şalelor Lui, iar credincioşia centura coapselor Lui. 
6. Atunci lupul se va aşeza împreună cu mielul; iar leopardul va şedea împreună cu un copil; 

viţelul şi leul tânăr şi animalul îngrăşat vor veni împreună, şi un copilaş le va conduce. 
7. Juncana şi ursoaica se vor hrăni împreună, împreună se vor aşeza puii lor, iar leul va 

mânca paie precum boul.  
8. Pruncul de la sân se va juca în gaura unei aspide, iar pe vizuina unui basilic copilul înţărcat 

îşi va pune mâna. 
9. Ei nu vor răni, nu vor distruge pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de 

cunoştinţa lui Iehova ca apele care acoperă adâncurile mării. 
 
Se va vedea că acest capitol este o continuare capitolului precedent. Citiţi versetele 33 şi 34 din 

capitolul 10 şi veţi vedea că o distrugerea generală este prezisă. „Iată, Iehova, va tăia ramura înfloritoare 
cu o ruină înspăimântătoare; cei mai înalţi vor fi doborâţi, iar cei mai mari vor fi umiliţi; El va tăia 
tufişul pădurii cu fierul, iar Libanul va cădea de o mână puternică”. Dar, cu toate că se va produce 
această tăiere a copacilor puternici ai pădurii, „va ieşi o nuia din tulpina lui Isai şi un lăstar din 
rădăcinile lui va fi roditor. Şi Spiritul Domnului se va odihni peste El”, şi astfel El va face lucruri mari. 

„Va ieşi o nuia”. Cuvântul din ebraică redat aici prin „nuia” apare şi în alt loc în Biblie, şi anume în 
Proverbe 14:3 – „În gura nebunului este o nuia a mândriei”. O nuia, un băţ, doar un băţ, totuşi de o 
valoare mai mare decât toţi copacii din pădure, pentru că Spiritul lui Iehova se odihneşte peste El. Şi 
aceasta este pentru învăţătura şi mângâierea noastră. Nu v-aţi simţit niciodată că aţi fost un băţ 
nefolositor? Nici o grijă; cu un băţ, cu o nuia pe care cineva o taie ca pe un lucru nefolositor va judeca 
Dumnezeu lumea. „Nu pot face nimic de la Mine Însumi”. „Sunt un vierme, nu un om; o ruşine a 
omului şi dispreţuit de popor”. Hristos a afirmat aceasta despre Sine. Nimeni nu se poate simţi mai 
neajutorat şi mai nefolositor. Dar nu contează ce suntem noi, ci ce este Dumnezeu, aceasta va determina 
ceea ce se va face. Şi aceasta este de ajuns. „Cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este”. 

„Da, dar eu sunt aşa de…”  
Stop! Nu contează ce eşti tu, ci ce este El. Dacă vii la Dumnezeu crezând că El este, nu vei mai 

spune despre tine însuţi „eu sunt”. 
„Dar ascultă-mă. Am vrut doar să spun că eu nu sunt nimic”.  
Bineînţeles că nu eşti; aceasta este exprimat în afirmaţia că El este. Atâta vreme cât El este, nu ai 

nevoie ca tu să fii. Lasă-L pe El să fie ceea ce este – totul – şi atunci vei găsi fericirea în adevărul că tu 
nu eşti nimic. Dar nu uita că singura cale de a afirma că tu nu eşti nimic este aceea de a recunoaşte că 
Dumnezeu şi doar Dumnezeu este. 

Spiritul lui Iehova va rămâne peste El. Acelaşi Spirit ne este dat nouă, pentru ca El să rămână cu noi 
pentru totdeauna. El va fi pentru noi tot ceea ce a fost pentru Isus, pentru că El este „Spiritul etern”. 
Spiritul omului este viaţa omului, de vreme ce „trupul fără spirit este mort”. Astfel, Spiritul lui 
Dumnezeu este viaţa lui Dumnezeu. „Spiritul este viaţă datorită neprihănirii.” Când Spiritul lui Iehova 
se odihneşte peste cineva, acel cineva are puterea vieţii lui Iehova – „puterea unei vieţi fără sfârşit”. 
Ceea ce poate fi făcut de acel cineva (fiţi atenţi, nu este vorba despre ce poate el să facă, ci despre ceea 
ce se poate face prin el. Vedeţi Fapte 2:22) este măsurat doar de către propriul scop al lui Dumnezeu 
pentru el. Când viaţa lui Iehova animă o persoană, nu contează cât de nesemnificativ este el – atunci el 
este instrumentul puterii nelimitate. Când Dumnezeu a suflat viaţa Sa într-un bulgăre de pământ, ţărâna 
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a devenit om cu stăpânire peste tot pământul. 
Cât de diversificate sunt manifestările Spiritului! Aici sunt expuse cel puţin şase din cele „şapte 

Spirite ale lui Dumnezeu”. Spiritul lui Dumnezeu este mai întâi de toate înţelepciune şi putere, pentru că 
ochii sunt un sinonim pentru percepţie, iar coarnele indică puterea; iar Mielul înjunghiat din mijlocul 
tronului are „şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Spirite ale lui Dumnezeu trimise în tot 
pământul.” Apocalipsa 5:6. De ce sunt ele trimise în tot pământul? Pentru a spiona oamenii! – 
Nicidecum; ele sunt trimise pentru a fi înţelepciunea noastră; pentru că Hristos este pentru noi „puterea 
şi înţelepciunea lui Dumnezeu”. 

„Spiritul înţelepciunii şi al priceperii; Spiritul sfatului şi al puterii.” Înţelepciunea este practică, nu 
teoretică; este reală, nu doar o concepţie. Înţelepciunea lui Dumnezeu nu se extrage din formule şi 
declaraţii. Ceea ce sfătuieşte Dumnezeu în înţelepciunea Lui, aceea face. Sfatul păcii este între Tatăl şi 
Fiul, iar Hristos, pacea noastră a venit să facă pace cu noi. „El întinde înţelepciune sănătoasă celui 
neprihănit.” Proverbe 2:7. Acest cuvânt, „înţelepciune”, şi de asemenea cel din Iov 12:16, „cu El sunt 
putere şi înţelepciune” sunt la fel ca şi cuvântul „materie” şi „lucrare” din următoarele texte: „Tu îmi 
descompui materia.” (Iov 30:22) şi „Domnul oştirilor… minunat în sfătuire şi excelent în lucrare.” Is. 
28:29. Stă în înţelepciunea Lui îndeplinirea lucrului respectiv. „El a făcut pământul prin puterea Lui, a 
întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui şi a întins cerurile prin discernământul Lui.” Ieremia 10:12. 
Aceasta este înţelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Este înţelepciunea care reuşeşte. Nu este 
înţelepciunea omului, care plănuieşte şi apoi încearcă planurile pentru a vedea dacă vor funcţiona; 
planul lui Dumnezeu întotdeauna funcţionează. Planul Lui lucrează singur. De ce trebuie să eşueze 
omul? Nu poate să eşueze, dacă acceptă darul gratuit al lui Dumnezeu. Înţelepciunea şi puterea lui 
Dumnezeu trebuie să învingă totul, iar ele sunt ale noastre în Hristos. Despre omul care umblă în sfatul 
Domnului este spus că „orice va face el va prospera”. Psalmul 1:1-3. 

„Şi Îl va face de un discernământ ascuţit în teama Domnului.” Cele două cuvinte „discernământ 
ascuţit” provin dintru-un singur cuvânt ebraic, din verbul care înseamnă „a mirosi”. Este verbul de la 
care provine cuvântul ebraic pentru vânt, aer, spirit. Este acelaşi cuvânt care este tradus prin „miros” în 
Geneza 8:21, „Domnul a mirosit o savoare plăcută”, în Psalmul 115:6: „au nas, dar nu miros” şi în alte 
locuri. Aşa că putem citi acest verset „Spiritul Domnului Îl va face să miroasă teama de Domnul”. Dar 
noi mirosim respirând, aspirând aerul în plămâni. Aşa că avem cea mai literală traducere făcută de 
Segond: „Il respirera la crainte de l’Eternel” – El va respira teama Domnului. Aceasta înseamnă că 
teama de Domnul este viaţa Lui, El o respiră cu fiecare respiraţie. Şi pentru că, datorită respiraţiei 
simţim plăcere din miros, iar a respira este în sine o plăcere, putem vedea de asemenea în textul 
Versiunii Revizuite „Plăcerea Lui va fi în teama Domnului.” 

Amintiţi-vă că Isus este Omul model. Cel la care se face referire aici este din „tulpina lui Isai”. 
Hristos a fost făcut din sămânţa lui David după trup. Romani 1:3, 4. De aceea este „Omul Isus Hristos” 
peste care se odihneşte spiritul priceperii. De aceea, în El, acelaşi dar este al nostru. Oricine, a cărui 
plăcere este în Legea Domnului, va avea prosperitate în orice; iar Spiritul Domnului este dat cu scopul 
ca noi să avem plăcere în teama de Domnul. Dacă în aerul pe care îl respirăm recunoaştem propriul 
Spirit de viaţă al lui Dumnezeu, viaţa însăşi va fi o plăcere mai mare decât oricând înainte, iar plăcerea 
vieţii noastre va fi prezenţa Domnului. Aşa a fost cu Isus. 

Poate suflarea lui Dumnezeu să facă un om bun? – Mai mult decât sigur. Hristos a suflat peste 
ucenici şi a spus: „Primiţi Duhul Sfânt”. Ioan 20:22. La început Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna 
pământului. Omul era perfect în formă, dar nu era viaţă în el. Ca om, el nu era bun de nimic. Apoi 
Dumnezeu a suflat în nările lui suflarea vieţii, iar omul a devenit un suflet viu – un „foarte bun” om. De 
îndată ce Dumnezeu l-a făcut pe om perfect suflând în el, El a văzut tot ce făcuse şi iată, „toate erau 
foarte bune”. Dar aceasta nu putea fi spus despre om înainte ca suflarea lui Dumnezeu să fie pusă în el. 
Prin urmare, suflarea lui Dumnezeu este aceea care l-a făcut pe om bun – foarte bun. Dar era suflarea 
vieţii – viaţa lui Dumnezeu în Hristos – care l-a făcut bun şi prin aceasta suntem noi salvaţi. Vedeţi 
Romani 5:10. La fel de gratuit precum aerul ne este dat Spiritul Sfânt, iar El vine la noi chiar în darul 
aerului. Dumnezeu ne dă aer, suflându-l moment de moment în plămânii noştri pentru ca noi să trăim. 
Dar El Se aşteaptă ca noi să trăim în neprihănire, pentru că viaţa pe care El o dă tuturor oamenilor este 
propria Lui viaţă, iar viaţa Sa este neprihănită. Dacă L-am recunoaşte pe Domnul aşa cum este, am 
respira în neprihănire cu fiecare respiraţie. Spiritul Domnului ar fi viaţa noastră, astfel încât am fi pe 
deplini spirituali. Vedeţi Romani 8:9, 10. Spiritul ar fi înţelepciunea şi puterea noastră. Am cunoaşte 
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voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ar gândi în noi, astfel lucrând voinţa; şi noi am face voia Lui, 
pentru că în acelaşi timp El lucrează îndeplinirea după buna Sa plăcere. Există posibilităţi infinite 
înaintea omului care acceptă spiritul lui Dumnezeu ca viaţă a sa. Ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a 
auzit şi ceea ce mintea omului nu a conceput, Dumnezeu ne-a revelat nouă prin Sfântul Său Spirit. 

El nu va judeca după aparenţă sau după zvonuri. Dar chiar acesta este singurul mod în care judecă 
oamenii. Observaţi contrastul: „El nu va judeca după cum văd ochii Lui, nici nu va mustra după cum 
aud urechile Sale, ci El va judeca cu dreptate.” Aceasta înseamnă că El judecă cu dreptate pentru că nu 
judecă după privire sau după auzire. Prin urmare, a judeca după cum vede omul sau după cum aud 
urechile lui înseamnă a judeca nedrept. Dar de vreme ce acesta este singurul mod prin care se realizează 
judecata în această lume, urmează că pe pământ nu există judecată dreaptă. Un bine-cunoscut magistrat 
londonez a spus unui om care a venit la curtea sa căutând dreptate: „Trebuie să ştii că legea şi dreptatea 
sunt două lucruri complet diferite; de aici poţi lua legea, dar nu şi dreptatea.” Aşa este, nu pentru că nu 
există oameni care să aibă dorinţe bune. Ci pentru că cea mai bună judecată umană trebuie să fie 
defectuoasă. Este absolut imposibil să existe un guvern uman perfect drept. 

„El va judeca cu dreptate.” El Însuşi este dreptate; viaţa Lui este dreptate. El judecă cu dreptate 
pentru că judecă prin El Însuşi. Este experienţă personală cu El. El a trecut prin orice fază posibilă a 
experienţei umane. Cu toate că în El nu a existat niciodată păcat, El a fost făcut păcat pentru noi şi, ca 
păcătos, El a experimentat pedeapsa datorată păcatului. „Pedeapsa păcii noastre era asupra Lui.” Acum, 
El a fost făcut păcat pentru noi, cu scopul ca „noi să fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El”; de 
aceea, când acest scop este împlinit în noi, noi nu venim deloc la judecată (vedeţi Ioan 5:24); dar dacă 
nu, experimentăm pedeapsa care urmează inevitabil respingerii vieţii Sale. Când la judecată se va vedea 
că viaţa perfectă, eternă a lui Dumnezeu a fost dată tuturor oamenilor, fiecare suflet va pronunţa sentinţa 
asupra lui însuşi şi va declara că Dumnezeu este drept. Nimeni nu poate spune că este nedrept ca 
Dumnezeu să ne dea nouă exact ce I-a dat singurului Său Fiu născut. 

Cu suflarea buzelor Lui va nimici pe cel rău. Comparaţi 2 Tesaloniceni 2:8. „Dumnezeul nostru este 
un foc mistuitor.” Viaţa Lui lucrează în mod constant pentru a mistui răul – tot ce duce la moarte – altfel 
nu am putea trăi. Viaţa lui Dumnezeu din lumina soarelui, aer şi apă este în continuu la lucru pentru a 
purifica pământul. Deşeurile sunt mistuite. Aceasta ne arată cum Spiritul lui Dumnezeu lucrează pentru 
curăţarea noastră. Dar dacă, în ciuda bunătăţii lui Dumnezeu, ne ţinem de rău, aşa încât noi înşine 
suntem răi, atunci, în final, acea viaţă care ne este dată pentru susţinerea noastră şi care lucrează pentru 
binele nostru mistuind ceea ce este corupt, în mod necesar ne va mistui şi pe noi aşa cum ucide plaga 
pământul. Astfel, nimicirea celor răi din ultima zi se face prin viaţa lui Dumnezeu şi înseamnă reţinerea 
lucrării lui Dumnezeu de a păstra viaţa. Lucrarea vieţii va rezulta în distrugerea morţii, distrugând orice 
cauză a morţii. 

Atunci lupul va locui împreună cu mielul, iar leopardul va sta alături de un copil; vaca şi ursoaica şi 
puii lor se vor hrăni şi vor sta împreună; atât de blânde vor fi aceste animale încât un copil poate să le 
conducă după plăcerea sa; iar fiarele veninoase de acum vor fi tovarăşii inofensivi de joacă ai copilului 
de la sân: „nu vor face rău, nici nu vor distruge”, pentru că atunci tot pământul va fi plin de cunoştinţa 
Domnului; iar „înţelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi paşnică, blândă şi uşor de 
implorat, plină de milă şi de roade bune.” Iacov 3:17. 

Observaţi ce schimbare va avea loc în natură pentru fiarele feroce, dar nu presupuneţi că aceasta 
implică vreun plan nou; este doar restaurarea acelei condiţii a lucrurilor care a existat la început. 
Dumnezeu nu a făcut niciodată vreo fiară să o prade pe cealaltă. La început, când Dumnezeu a dat 
omului dieta de fructe şi cereale, a spus: „Şi pentru orice fiară a pământului şi pentru orice pasăre, 
pentru orice târâtoare în care este viaţă, am dat orice iarbă verde ca hrană; şi aşa a fost.” Geneza 1:30. 
Lupul, leopardul şi leul erau prin urmare ierbivori la început, la fel cum este boul. 

Dumnezeu este Păstorul cel bun care Îşi hrăneşte turma, veghind la binele ei şi dându-Şi viaţa pentru 
ca oile păşunii Lui să aibă viaţă. El nu Îşi păzeşte turma pentru ca să trăiască pe seama ei. Satan este leul 
care răcneşte, dând târcoale căutând pe cine să înghită. De la el au învăţat oamenii să distrugă viaţa 
pentru ca ei să trăiască şi făcând astfel, şi-au scurtat propria viaţă; deoarece distrugerea nu poate 
niciodată produce viaţă, cu atât mai mult mânia omului nu poate produce neprihănirea lui Dumnezeu. Şi 
când omul, domnul creaţiei, a început să dezvolte instinctul satanic de a prăda animalele ce erau aşezate 
sub el pentru protecţie şi îngrijire, şi ele au dezvoltat aceleaşi trăsături, devorarea puternică, în locul 
păzirii celui mai slab. Astfel, pământul a devenit atât de plin de violenţă încât Dumnezeu a fost obligat 
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să îl cureţe printr-un potop de ape. Acum, după atât de mult timp, se întoarce condiţia din acele zile 
(Matei 24:37), astfel încât Dumnezeu este obligat să cureţe din nou pământul printr-un potop de foc. 
„Atunci judecata va locui în pustie şi dreptatea va rămâne în câmpul roditor, iar lucrarea dreptăţii va fi 
pacea; şi efectul dreptăţii, liniştea şi siguranţa pe vecie”; iar poporul lui Dumnezeu „va locui în locuinţe 
liniştite şi sigure, în locuri odihnitoare”. Is. 32:16-18. 

Din toate acestea este uşor de observat că pe noul pământ, care va fi pur şi simplu pământul aşa cum 
a fost la început făcut locuinţă a omului, oamenii nu vor mai consuma carne. Abatoarele vor fi 
necunoscute. Nu vor mai curge râuri de sânge şi nici o fiară nu-şi va mai sacrifica viaţa pentru a 
satisface instinctele demonice ale crudului stăpân. Omul se va bucura atunci să trăiască aşa cum 
Dumnezeu planificase. Viaţa va fi susţinută prin viaţă şi nu prin moarte, şi astfel viaţa va fi perfectă. 

Nu va mai fi nici unul probabil care să discute acest lucru. Cel mai lacom devorator de carne nu va 
gândi, dacă se va opri să se gândească, la uciderea şi mâncarea în locaşul lui Dumnezeu, când 
„tabernacolul lui Dumnezeu va fi cu oamenii şi El va locui cu ei”. Apocalipsa 21:3. Dar nu toţi pot să 
vadă în toate acestea un motiv pentru a lăsa întrebuinţarea cărnii ca aliment şi pentru a adopta în locul ei 
proiectul lui Dumnezeu de alimentaţie dat omului. Acest timp ne este dat pentru a ne pregăti pentru 
lumea viitoare. Trebuie de acum să începem să trăim viaţa care se va continua în eternitate. Nimeni nu 
gândeşte că poate nutri în continuare ura şi invidia, aşteptând ca Dumnezeu să îi schimbe caracterul în 
dragoste şi pace la venirea Sa; atunci de ce să credem că poate fi continuat orice alt obicei care nu va 
exista în starea perfectă? 

Unii pot argumenta că fiarele încă se mai pradă unele pe altele şi că natura animalelor nu va fi 
schimbată până la venirea Domnului. Adevărat; şi acest lucru conţine un motiv pentru care oamenii ar 
trebui să îşi schimbe obiceiurile. Oamenii nu sunt fiare, ci sunt făcuţi cu caractere morale ca să poată fi 
asociaţii lui Dumnezeu. Dacă omul nu ar fi fost înzestrat cu voinţă liberă, ceea ce-l uneşte cu 
Dumnezeu, atunci nu ar fi avut nici o responsabilitate şi ar depinde de Dumnezeu să facă toate 
schimbările din el, fără cooperarea lui; dar aşa cum este, omul trebuie să desăvârşească sfinţirea în 
teama Domnului. Ce lucru umilitor pentru orice om să admită că el aşteaptă ca Domnul să efectueze 
schimbările în caracterul său, la fel cum o face El în fiare. Împărăţia lui Dumnezeu stă să vină, şi voia 
Lui se va face pe pământ ca şi în cer, prin aducerea indivizilor din timpul prezent la perfecta voie a lui 
Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu să stăpânească în inimile voastre! 
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CAPITOLUL 10 
DOMNUL, STINDARDUL MEU 

 
(Isaia 11:10-16, Traducerea Lowth) 

10. Şi se va întâmpla în acea zi că la rădăcina lui Isai, care stă ca semn pentru popoare, se vor 
întoarce naţiunile, iar locurile Lui de odihnă vor fi slăvite.  

11. Şi se va întâmpla în acea zi că Iehova Îşi va întinde din nou, a doua oară, mâna. Pentru a 
recupera rămăşiţa poporului Său care rămâne, din Asiria, din Egipt şi din Patros, din Cuş, din 
Elam, din Şinear, din Hamat şi din regiunile vestice. 

12. Iar El va ridica un semn pentru naţiuni; şi va strânge pe exilaţii lui Israel şi pe risipiţii lui 
Iuda îi va aduna, din toate cele patru extremităţi ale pământului. 

13. Iar gelozia lui Efraim va înceta; iar duşmănia lui Iuda nu va mai fi; Efraim nu va mai fi 
gelos pe Iuda, iar Iuda nu va mai fi în duşmănie cu Efraim. 

14. Ci vor invada graniţele filistenilor vestici; împreună îi vor prăda pe copiii din Est; peste 
Edom şi peste Moab îşi vor întinde mâna; iar fiii lui Amon le vor fi supuşi.  

15. Şi Iehova va lovi cu secetă limba mării egiptene; şi Îşi va da mâna peste râu cu vântul Lui 
vehement; îl va împărţi în şapte râuri şi îi va face să treacă peste ele fără să-şi ude picioarele.  

16. Şi va exista o cale pentru rămăşiţa poporului Său care va rămâne din Asiria, cum a fost cu 
Israel, în ziua când a ieşit din pământul Egiptului. 

 
Prima licărire la acest text ce compune lecţia va arăta studentului că trebuie să se întoarcă pentru a 

face legătura. „Se va întâmpla în acea zi?” În care zi? – Evident în ziua în care rădăcina răsare din 
tulpina lui Isai. Să studiem tot capitolul 11 din Isaia în această ordine de idei şi vom vedea că acoperă 
întreaga perioadă de la prima venire a lui Hristos până la a doua Sa venire şi restaurarea tuturor 
lucrurilor. Însă capitolul este împărţit în două secţiuni. Primele nouă versete acoperă această întreagă 
perioadă şi apoi, începând cu versetul 10 aceeaşi perioadă este din nou acoperită, cu câteva detalii 
adiţionale. 

Comparaţi versetul 10 cu Ioan 12:32: „Eu, dacă voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe 
toţi oamenii.” Astfel, versetul dinaintea noastră spune că toate naţiunile se vor întoarce la „rădăcina lui 
Isai, care stă ca semn pentru popoare”. Domnul este stindardul; „Hristos şi El răstignit” constituie 
semnul în jurul căruia urmează să se adune popoarele. 

Este scris: „Blestemat este oricine spânzură pe un copac”. Galateni 3:13. Crucea era semnul 
dezonoarei şi al ruşinii. Era cea mai umilitoare moarte ce putea fi impusă asupra vreunui om. Totuşi, 
chiar această moarte dezonorantă este gloria lui Hristos. Prin cruce, care era considerată de oamenii din 
vremea lui Isus cel mai mizerabil sfârşit pentru un aventurier, Isus a fost înălţat până la dreapta 
Maiestăţii în ceruri. Semnul dizgraţiei a fost coroana slavei Sale. „Dumnezeu să mă ferească să mă laud 
cu altceva în afara crucii Domnului nostru Isus Hristos.” Galateni 6:14. 

Care este lecţia pentru noi? – Aceea că există cea mai luminoasă speranţă pentru cel mai umil şi mai 
dispreţuit dintre oameni. Stindardul în jurul căruia Dumnezeu intenţionează să strângă „pe cei exilaţi ai 
lui Israel” este Hristos răstignit, care înseamnă, Hristos dispreţuit şi respins de oameni. Dacă ar ocupa o 
poziţie întru-un loc înălţat, într-un nimb de glorie şi de acolo ar chema pe bieţii exilaţi la El, ei ar putea 
foarte bine să ezite; dar, când însuşi locul de adunare este punctul cel mai umil de degradare, nu este nici 
o îndoială că „oricine vrea” poate veni. Calea este adaptată pentru cel mai umil şi mai slab; este necesar 
să fie aşa pentru ca nimeni să nu fie oprit; dar acolo unde cel mai umil şi mai slab poate să vină, este 
absolut imposibil ca cel mai înalt şi mai puternic să fie exclus. Ei pot cu uşurinţă să se umilească şi să se 
coboare, dacă vor; dar celorlalţi le este absolut imposibil să se înalţe pe ei înşişi. 

Iudeii credeau că pot pricinui o mare durere lui Hristos – degradându-L complet – pe când, de fapt, 
ei Îl înălţau. El a fost înălţat de pe pământ până la înălţimea cerului. Calea spre cer există datorită crucii. 
Această lume consistă în mândrie şi înălţare de sine – „pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii” – 
astfel că într-adevăr crucea înalţă în realitate pe cineva deasupra şi departe de acest pământ. 

„Odihna Lui va fi minunată.” Crucea dă odihna. Isus cheamă: „Veniţi la Mine, voi toţi care lucraţi şi 
sunteţi greu împovăraţi şi vă voi da odihnă”. Matei 11:28. Odihna este odihna de Sabat – odihna pe care 
Şi-a luat-o Dumnezeu când Şi-a sfârşit lucrarea de creaţie de şase zile. Crucea creează: „dacă cineva este 
în Hristos, este o nouă creatură” sau „are loc o nouă creaţie”. Crucea restaurează ceea ce s-a pierdut prin 
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cădere. Căderea a lipsit omul de slava lui Dumnezeu, crucea o restaurează. Crucea creează din nou, 
făcând aceeaşi lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o la început. Crucea reprezintă o lucrare perfectă, 
completă – pentru că pe ea Isus a spus: „S-a sfârşit”. Acum, lucrarea încheiată înseamnă odihnă; nu 
poate să însemne altceva, de aceea crucea lui Hristos trebuie să dea odihnă tuturor celor care vin la ea. 

Mai mult, de vreme ce răscumpărarea este identică cu creaţia – este creaţie – restaurând ceea ce a 
fost pierdut, este evident că odihna pe care o aduce este identică cu odihna ce a urmat lucrarea încheiată 
de creaţie de la început. În crucea lui Hristos găsim Sabatul, odihna, Domnului. Vedeţi cum oamenii au 
inversat ordinea lui Dumnezeu. Ei găsesc în Sabatul lui Dumnezeu doar o cruce; a te odihni în ziua a 
şaptea a săptămânii „în conformitate cu prunca” atunci când majoritatea oamenilor fac din ea cea mai 
aglomerată zi din săptămână, pare pentru ei o cruce prea mare pentru a fi purtată. Ei bine, dacă acesta 
este modul în care privesc, nu vor găsi nici o odihnă în ea. Dar lăsaţi-i să vină la crucea lui Hristos şi să 
o accepte fără nici o rezervă. Nu-i lăsaţi să ia doar o parte din ea şi să respingă o alta, ci lăsaţi-i să ia 
toată crucea împreună cu întreaga viaţă a lui Isus; atunci ei vor găsi odihnă perfectă – Sabatul lui 
Dumnezeu. Şi atunci va fi o mare bucurie să arăţi spre odihna perfectă pe care o dă Dumnezeu, 
odihnindu-se de propriile lor lucrări în ziua pe care El a dat-o ca memorial, ca semn al puterii Lui de a 
răscumpăra. 

„Se va întâmpla în acea zi că Domnul îşi va întinde din nou mâna pentru a recupera rămăşiţa 
poporului Său.” Aceasta nu va fi un lucru mărunt, ci va fi o strângere „din cele patru colţuri ale 
pământului”. Şi de vreme ce „rămăşiţa” este cea care urmează să fie strânsă, este evident că această 
lucrare este ultimul lucru ce va fi făcut în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea de 
încheiere a Evangheliei. Prin Evanghelie, Israelul lui Dumnezeu – biruitorii – urmează să fie strâns. 
Despre această chestiune privind „a doua” întindere a mâinii lui Dumnezeu pentru a-şi strânge poporul, 
citiţi primul capitol intitulat „Timpul făgăduinţei”, care a apărut pe prima pagină a revistei „PRESENT 
TRUTH” din 29 decembrie 1898 în legătură cu prima din aceste lecţii din Isaia. 

Ultimele versete ale acestui capitol indică puterea care va însoţi lucrarea de încheiere a Evangheliei. 
„Va fi o cale… aşa cum a fost pentru Israel în ziua când a ieşit din pământul Egiptului.” Citiţi raportul 
despre minunata călăuzire a lui Dumnezeu. Eliberarea nu s-a produs prin nici o putere omenească, ci 
prin tăria Dumnezeului Atotputernic. Gândiţi-vă la minunile din Egipt şi la despărţirea Mării Roşii. 
Chiar dacă toate aceste lucruri n-au fost decât manifestarea puterii lui Dumnezeu, totul a fost împlinit 
printr-un agent omenesc. El Şi-a condus poporul ca pe o turmă prin mâna lui Moise şi a lui Aaron. 
Psalmul 77:20. Aceste semne au fost realizate întotdeauna prin întinderea toiagului din mâna lui Moise. 
Acum, exact această putere trebuie să se manifeste în predicarea Evangheliei înainte ca Domnul să vină. 
Puterea care a împărţit Marea Roşie trebuie şi va fi văzută în lucrare atunci când Sabatului – semnul 
puterii creatoare a lui Iehova – îi va fi dat locul de drept printre cei din poporul lui Dumnezeu. Se va 
vedea că odihna lui Dumnezeu este minunată şi prin ea pământul va fi plin de cunoştinţa slavei 
Domnului. 
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CAPITOLUL 11 
NOUA CÂNTARE 

 
(Isaia 12:1-6, Traducerea Lowth) 

1. „În ziua aceea vei spune: Îţi aduc mulţumiri, o, Iehova, căci, deşi ai fost supărat pe mine, 
mânia Ta s-a întors şi Tu m-ai mângâiat. 

2. Iată, Dumnezeu este salvarea mea; mă voi încrede şi nu-mi va fi teamă: căci tăria şi 
cântarea mea este Iehova; şi El a devenit salvarea mea. 

3. Şi când veţi scoate ape cu bucurie din fântânile salvării, în acea zi veţi spune: 
4. Aduceţi mulţumiri lui Iehova; chemaţi Numele Lui; faceţi cunoscut printre popoare faptele 

Lui minunate; amintiţi-vă cât de sus este Numele Lui înălţat. 
5. Cântaţi lui Iehova: căci a făcut o lucrare extraordinară; aceasta este evident pe tot 

pământul. 
6. Lăudaţi şi strigaţi de bucurie, o, locuitori ai Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul 

lui Israel.” 
 
Acesta este unul dintre cele mai minunate capitole şi se cuvine ca fiecare să îl studieze cu atâta 

conştiinciozitate încât cuvintele să fie pentru totdeauna imprimate în mintea sa. Pasaje precum acesta, 
plin de mângâiere şi de încurajare, ar trebui să fie perfect familiare fiecărei persoane. Ele nu trebuie 
studiate mecanic, aşa cum studiază un elev lecţia sa de ortografie, repetându-le ca un papagal, ci 
inteligent şi profund. Nu va trebui mult timp pentru ca pasajul să fie fixat atât de amănunţit în minte 
încât cuvintele vor veni natural în ordinea lor. Când s-a împlinit acest lucru, putem studia Biblia în orice 
moment neprevăzut şi ne putem hrăni din Cuvântul cel viu care este întotdeauna proaspăt. 

Se va observa că acest capitol este continuarea capitolului 11. „În acea zi.” În care zi? – În ziua când 
rădăcina lui Isai stă ca un semn pentru popoare; când Domnul îşi întinde a doua oară mâna pentru a 
strânge rămăşiţa poporului Său – exilaţii lui Israel. Pe scurt, acum, căci „acum este timpul acceptat, 
acum este ziua salvării”. Nu în viitor, în starea de nemurire este acest cântec intonat şi învăţat. Acum 
este timpul pentru oameni să spună „Iehova este tăria şi cântarea mea; tot El a devenit salvarea mea”; 
„mă voi încrede şi nu-mi va fi frică”. 

Notaţi că acest cântec este identic cu cel cântat de Moise după despărţirea Mării Roşii. Comparaţi 
Exodul 15:2. Când cei răscumpăraţi stau pe muntele Sion, vor cânta „cântarea lui Moise, servul lui 
Dumnezeu, cântarea Mielului” (Apocalipsa 15:2, 3) şi va fi chiar acest cântec; dar ei l-au învăţat înainte 
să ajungă acolo. Moise era încă în pustie când a cântat acest cântec de triumf. Nu exista apă în deşertul 
în care se găseau copiii lui Israel când s-au alăturat corului. Dar era drept ca ei să cânte. Problema a fost 
că s-au oprit din cântare şi aceasta le-a oprit progresul; căci „cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce 
şi vor veni cântând în Sion; şi o bucurie veşnică va fi pe capul lor.” Is. 51:11. „Cântarea cea nouă” a 
celor răscumpăraţi este aceea pe care au învăţat-o pe pământ, inspiraţi de dragostea lui Dumnezeu, care, 
deşi veşnică, este mereu nouă. „Noua poruncă” este vechea poruncă ce a existat de la început. Când 
Dumnezeu scoate un om din groapa groaznică şi din noroi, El pune un cântec nou în gura lui. Psalmul 
40:1-3. astfel: 

 

„Când în scenele de slavă  
Voi cânta noul, noul cântec, 
Va fi vechea, vechea istorie 

Pe care am iubit-o atât de mult.” 
 

„Iată, Dumnezeu este salvarea mea; mă voi încrede şi nu-mi va fi frică.” De ce nu? Cum s-ar putea 
să-i fie cuiva frică ştiind că Dumnezeu Însuşi este salvarea lui? Nu doar că Dumnezeu salvează, dar El 
Însuşi este salvare. Avându-L pe El, avem salvare, nu numai că o aşteptăm şi sperăm după ea. El este 
salvarea noastră – Din ce? – Din tot ce avem nevoie să fim salvaţi. „Am căutat pe Domnul şi El m-a 
auzit şi m-a eliberat din toate temerile mele.” Psalmul 34:4. Aceasta este cel mai bine pentru noi toţi. 
Dumnezeu ne salvează nu numai de moarte, ci şi de frica morţii. Ev. 2:14, 15. Multe lucruri de care ne 
temem există numai în imaginaţia noastră; dar necazul este la fel de mare pentru noi ca şi când ar fi real; 
temerile noastre sunt la fel de apăsătoare. Acum, Dumnezeu ne salvează din toate aceste temeri. 
Dumnezeu spune: „Nu-ţi fie teamă de frica bruscă, nici de pustiirea celui rău, când vine. Căci Domnul 
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va fi încrederea ta şi va păzi piciorul tău ca să nu fie luat.” „Cine Mă ascultă va locui în siguranţă şi va fi 
scăpat de frica răului.” Proverbe 3:25, 26; 1:33. 

„Nu există frică în dragoste, ci dragostea perfectă alungă frica, fiindcă frica are tortura. Cel care se 
teme nu este făcut perfect în dragoste.” 1 Ioan 4:18. Amintiţi-vă că Dumnezeu este aproape „în toate 
lucrurile pentru care Îl chemăm”. Deuteronom 4:7. „El dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” „În 
El noi trăim, ne mişcăm şi avem fiinţa.” Fapte 17:25, 28. Iar El este atotputernic, nu este nimeni care să 
I se împotrivească. 2 Cronici 20:6. „Dumnezeul nostru este în ceruri, a făcut tot ce I-a plăcut.” Psalmul 
115:3. Iar gândurile Lui faţă de noi sunt gânduri de pace, şi nu de răutate, ca să ne dea un viitor aşteptat. 
Ieremia 29:11. Atunci nu este clar că orice teamă, indiferent de natura ei sau de obiectul fricii, este 
dovada neîncrederii? Nu credem fie grija Lui, fie puterea Lui. Dacă ne temem, aceasta arată că nu 
credem că Dumnezeu este aproape sau nu credem că El Se îngrijeşte de noi sau nu credem că El poate 
să ne salveze. Gândiţi-vă bine la acest lucru; gândiţi-vă cât de des v-a fost teamă şi cât de des sunteţi 
stăpâniţi şi controlaţi de teamă şi apoi decideţi dacă într-adevăr voi Îl iubiţi şi vă încredeţi în Domnul. 

„Dumnezeu este refugiul şi tăria noastră, chiar un ajutor prezent în necaz. De aceea noi nu ne temem 
chiar dacă ar fi îndepărtat pământul şi chiar dacă munţii ar fi duşi în mijlocul mării. Chiar dacă apele ar 
mugi şi ar fi tulburate, chiar dacă munţii s-ar zgudui de furtuna lor.” Psalmul 46:1, 2. Cineva va spune: 
„Nu, nu mă aştept să-mi fie teamă în ultima mare zi; atunci voi fi încrezător în Domnul”. De ce vei fi 
mai încrezător în Domnul atunci decât acum? Va fi El atunci mai vrednic de încredere decât este acum? 
Nu ştii că dacă nu te familiarizezi cu Dumnezeu şi nu înveţi să te încrezi în El acum, nu te vei încrede în 
El nici atunci? Isus vine pentru a Se răzbuna pe aceia care nu Îl cunosc pe Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 
1:7, 8. Acum toţi cei care cunosc Numele Domnului îşi pun încrederea în El. Psalmul 9:10. Prin urmare 
cei care sunt salvaţi atunci când Domnul vine, vor fi găsiţi încrezându-se. 

„Dar sunt atâtea lucruri mici care mă înspăimântă şi mă fac nervos; nu îmi este teamă de lucruri 
mari; ştiu că atunci Domnul mă va proteja, dar nu mă aştept să mă păzească de nervozitate şi de sunetele 
neaşteptate sau de timiditatea şi teama de a vorbi vreun cuvânt la vreo întâlnire, sau din a fi îngrijorat pe 
mare sau pentru cei care sunt pe ea.” De ce nu? Nu vezi că aceasta este de fapt o alungare a lui 
Dumnezeu din lucrurile obişnuite ale vieţii? El este un Dumnezeu aproape la fel de mult cum este 
îndepărtat. Ieremia 23:23. Cel care face lucrurile cele mai mari, este pe deplin capabil să le facă şi pe 
cele mai mici. Teama în lucrurile mici este dovada neîncrederii în Dumnezeu la fel de mult ca şi când ar 
fi fost vorba de lucrurile mari. Arată că nu credem că Dumnezeu este aproape sau că nu este destul de 
mare ca să se ocupe de detalii. Adevăratul copil al lui Dumnezeu, care trăieşte o viaţă de încredere 
constantă în El, nu are nevoie, nu poate să-i fie frică de nimic, pentru că nimic nu este la fel de mare ca 
El. 

„Domnul este lumina şi salvarea mea; de cine să mă tem? Domnul este tăria vieţii mele; de cine să-
mi fie frică?” Psalmul 27:1. El este „încrederea tuturor marginilor pământului şi a celor care sunt 
departe de mare.” Psalmul 65:5. „Dumnezeul cel veşnic este refugiul tău şi dedesubt sunt braţele 
veşnice.” Deuteronom 33:27. „Cel care locuieşte în locul secret al Celui Prea Înalt va rămâne sub umbra 
Celui Atotputernic. Voi spune despre Domnul, El este refugiul şi fortăreaţa mea; Dumnezeul meu; în El 
mă voi încrede. Cu siguranţă El te va scăpa de capcana vânătorului şi de molima distrugătoare. El te va 
acoperi cu penele Lui şi sub aripile Lui te vei încrede; adevărul Lui va fi scutul şi pavăza ta. Nu-ţi va fi 
frică de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de molima care umblă în 
întuneric, nici de distrugerea care prăpădeşte la mijlocul zilei.” Psalmul 91:1-5. 

Această încredere perfectă este rezultatul familiarizării cu Dumnezeu. Pentru că a învăţat să se 
încreadă în Domnul în toate lucrurile, dovedind că nimic nu este prea mic pentru atenţia Lui, poate un 
om să se încreadă în El în marea încercare. „În linişte şi odihnă veţi fi salvaţi; în seninătate şi încredere 
va fi tăria voastră.” Is. 30:15. Când dragostea perfectă alungă frica, atunci trebuie să rămână odihnă 
perfectă. Aceasta este odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu. Este păstrarea perfectă a 
Sabatului. Este binecuvântata Lui odihnă pe care Sabatul Domnului o face cunoscută. „Ziua a şaptea 
este Sabatul Domnului Dumnezeului tău.” Dar păstrarea Sabatului înseamnă doar odihnă de lucrările 
manuale în ultima zi a săptămânii. Încetarea muncii noastre din acea zi nu este decât semnul odihnei 
noastre perfecte în Dumnezeu – a încredinţării sufletelor noastre lui Dumnezeu în facerea de bine ca 
unui Creator credincios. 1 Petru 4:19. Dar odihna perfectă trebuie să fie constantă; a te încrede într-o zi 
şi a fi îngrijorat şi temător în următoarea nu înseamnă a te odihni în Dumnezeu. Astfel, în pregătirea 
pentru venirea Lui, găsim că descoperirea lui Dumnezeu drept Creator şi Domn ne va păzi de orice 
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teamă. Ce solie minunată! 
„Tăria şi cântarea mea este Iehova; El a devenit salvarea mea.” Vedeţi ce primeşte în schimb cel 

care a recunoscut că nu are nici o putere: Îl primeşte pe Domnul ca tărie a sa. Toată tăria Domnului este 
a lui. Astfel este „întărit cu toată puterea după puterea Lui minunată.” Coloseni 1:11. Aceasta este infinit 
mai bine decât ar putea spera cineva, chiar mai mare decât cea mai înaltă estimare a tăriei lui. 

„Cu bucurie veţi scoate apă din fântânile salvării.” Când? – Acum; oricând sunteţi însetaţi după 
salvare. Isus a strigat: „Dacă îi este cuiva sete, să vină la Mine şi să bea.” Ioan 7:37. „Cui îi este sete să 
vină. Şi oricine vrea, să ia din apa vieţii pe gratis.” Apocalipsa 22:17. Dumnezeu este „izvorul apelor 
vii”. Ieremia 2:13! „În El trăim”; prin urmare, în continuu scoatem apă din fântânile salvării, fie că ştim 
lucrul acesta, fie că nu. Recunoaşteţi adevărul şi a bea din apa vieţii va fi o bucurie. 

„Faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui minunate.” Aceasta este ocupaţia propriu-zisă a tuturor 
oamenilor. Nimeni nu are dreptul să vorbească altui suflet despre slăbiciunea lui. Singura noastră 
ocupaţie este să vorbim despre slava împărăţiei lui Dumnezeu şi despre puterea Lui, „pentru a face 
cunoscut fiilor oamenilor faptele Lui măreţe şi maiestatea glorioasă a împărăţiei Lui.” Psalmul 145:12. 
Spuneţi cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!” Nu trebuie, ca un lucru general, să spunem 
oamenilor foarte mult despre propria noastră slăbiciune şi lipsă de importanţă; de obicei, ei au o 
cunoaştere bună a acestui lucru fără ostenelile noastre speciale de a arăta aceasta. Nu le face nici un bine 
şi ne creşte descurajarea când vorbim despre slăbiciunea noastră. Dar când vorbim despre puterea lui 
Iehova, avem o temă fără sfârşit, şi una care întăreşte şi încurajează atât pe vorbitor cât şi pe cel care 
aude. 

„Laudă şi strigă, locuitor al Sionului, pentru că mare este Sfântul lui Israel în mijlocul tău.” „Este un 
râu, ale cărui valuri va bucura cetatea lui Dumnezeu, locul sfânt al tabernacolelor Celui Prea Înalt; 
Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu va fi mişcată.” Psalmul 46:4, 5. Prezenţa lui Dumnezeu în Sion îl 
face de nemişcat; la fel prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său asigură siguranţa lui. Prezenţa 
lui Dumnezeu recunoscută într-un om îl face „ferm, de nemişcat, întotdeauna abundând în lucrarea 
Domnului.” 1 Corinteni 15:58. De ce să strigaţi? Pentru că sunteţi atât de mari? – Nu, pentru că 
Dumnezeu este atât de mare, iar El locuieşte în noi. „Mai mare este Cel care este în voi decât cel care 
este în lume.” 1 Ioan 4:4. „Ce să spunem deci în faţa acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, 
cine poate fi împotriva noastră?” „Sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici domniile, 
nici puterile, nici lucrurile prezente, nici lucrurile care vor veni, nici înălţimea, nici adâncimea, nici 
orice altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, 
Domnul nostru.” 
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CAPITOLUL 12 
JUDECATA ASUPRA BABILONULUI 

 
(Isaia 13:2-22, Traducerea Lowth) 

2. Peste un munte semeţ ridică steagul; înalţă glasul; fă semn cu mâna pentru ca ei să intre pe 
porţile prinţilor. 

3. Am dat o sarcină războinicilor mei înrolaţi; am chemat chiar pe cei puternici ai Mei pentru 
a-Mi executa mânia; pe acei care se bucură nespus de mult în măreţia Mea. 

4. Sunetul unei mulţimi din munţi, ca de popor mult, sunetul tumultului unor împărăţii, al 
unor naţiuni strânse laolaltă! Iehova, Dumnezeul oştirilor, strânge oştirea pentru luptă. 

5. Ei vin dintr-un pământ îndepărtat, de la marginea cerului; Iehova şi instrumentele mâniei 
Sale, pentru a distruge tot pământul. 

6. Strigaţi, căci ziua lui Iehova este aproape; ca o distrugere de la Cel Atotputernic va veni. 
7. De aceea, toate mâinile vor fi slăbite şi fiecare inimă muritoare se va topi; iar ei vor fi 

îngroziţi; 
8. Torturi şi suferinţe îi va cuprinde, ca o femeie în durerile naşterii vor suferi; se vor uita 

unul la altul cu uimire; feţele lor vor fi precum flăcările de foc. 
9. Iată, ziua lui Iehova vine implacabil; indignare şi mânie aprinsă; pentru a face pământul o 

pustie. Iar pe păcătoşii ei El îi va distruge din ea. 
10. Da, stelele cerului şi constelaţiile lor nu îşi vor mai da lumina lor; soarele se întunecă , iar 

luna nu va mai face lumina ei să strălucească. 
11. Iar Eu voi vizita lumea pentru relele ei, pe cei răi pentru fărădelegea lor; şi voi pune capăt 

aroganţei celui mândru; voi zdrobi aroganţa celui extraordinar. 
12. Voi face pe un om mai preţios decât aurul bun. Da, un om decât aurul bogat al Ofirului. 
13. Căci voi face cerurile să tremure, iar pământul va fi zguduit din locul lui, în indignarea lui 

Iehova, Dumnezeul oştirilor şi în ziua mâniei Lui aprinse. 
14. Iar rămăşiţa va fi ca o căprioară vânată şi ca oile când nu este nimeni care să le strângă; 

fiecare va privi spre poporul lui şi fiecare va fugi în propriul lui pământ. 
15. Oricine va fi prins va fi lovit şi toţi cei care sunt strânşi într-un trup vor cădea de sabie. 
16. Copiii lor vor fi loviţi în faţa ochilor lor, casele lor vor fi prădate şi nevestele lor necinstite. 
17. Iată, ridic împotriva lor pe Mezi care nu vor ţine seama de argint; cât despre aur, nu vor 

avea plăcere de el. 
18. Arcurile lor vor lovi pe tineri şi nu vor avea milă de rodul pântecelui. Ochiul lor nu va 

avea milă nici măcar de copii. 
19. Iar Babilonul va deveni, el, care a fost frumuseţea împărăţiilor, gloria mândriei haldeilor, 

ca prăbuşirea Sodomei şi a Gomorei de mâna Domnului. 
20. Nu va mai fi niciodată locuitor, nici nu va mai fi locuit din generaţie în generaţie; arabul 

nu-şi va mai întinde cortul acolo, nici păstorii nu-şi vor mai face ţarcurile acolo. 
21. Ci acolo va fi locuinţa pustie a fiarelor sălbatice şi monştrii care urlă le vor umple casele; 

acolo vor locui puii de struţ şi stafiile îşi vor ţine sărbătorile. 
22. Lupii vor striga unul la altul în palatele lor şi balaurii în casele lor voluptuoase; iar timpul 

Lui este aproape să vină şi ziua Lui nu va fi prelungită. 
 
Acesta este „proorocia referitoare la Babilon care a fost descoperită lui Isaia fiul lui Amos”. Is. 13:1. 

Lecţia poate părea foarte lungă, dar principalul punct care necesită analiză este: Ce este Babilonul? 
Când acest punct este înţeles, capitolul ca întreg va fi foarte uşor, deoarece constă pur şi simplu în 
afirmaţii privind soarta Babilonului şi de aceea nu îl putem studia bine decât ca întreg. 

Originea Babilonului este dată în capitolul 11 din Geneza. După potop, oamenii au venit într-o 
câmpie din ţara Şinear şi au spus unul către altul: „Să construim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă 
cerul şi să ne facem un nume ca să nu fim împrăştiaţi peste faţa întregului pământ.” Domnul a văzut 
ceea ce „şi-au imaginat că o să facă” şi le-a încurcat limba ca să nu mai poată continua construcţia. 
Astfel, ceea ce s-au gândit ei să evite a venit asupra lor: au fot risipiţi. Numele cetăţii pe care au început 
să o construiască era „Babel” care înseamnă „confuzie” pentru că limbile, la fel de mult ca ideile lor 
mândre, au fost încurcate. De vreme ce Babel sau Babilon înseamnă confuzie, este evident că termenul 
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nu este limitat la un locşor sau cetate specială, ci oriunde este confuzie acolo este Babilon. 
„Unde este invidie şi ceartă, acolo este confuzie şi lucrează orice rău.” Iacov 3:16. „Domnul 

cunoaşte gândurile celui înţelept, că sunt deşarte.” 1 Corinteni 3:20. De aceea, El oferă armele spirituale 
care sunt „puternice prin Dumnezeu pentru a demola bastioanele minţii, pentru a dărâma imaginaţiile şi 
orice lucru înalt care se ridică împotriva cunoştinţei de Dumnezeu şi aducând în captivitate fiecare gând 
la ascultarea de Hristos.” 2 Corinteni 10:4, 5. Calea lui Dumnezeu este perfectă, pentru că gândurile Lui 
sunt perfecte şi doar ele durează pentru veşnicie. Doar mintea lui Dumnezeu poate gândi gânduri drepte, 
aşa cum doar Dumnezeu poate face acte drepte. „Nu există putere decât a lui Dumnezeu.” Omul nu are 
mai multă putere în el însuşi de a gândi decât are pentru a trăi şi a se mişca. La fel cum orice încercare a 
omului de a acţiona de la el însuşi rezultă în mişcări nesigure, tot aşa orice încercare a omului de a gândi 
în opoziţie cu Dumnezeu trebuie să nu ducă la nimic, ceea ce înseamnă că va fi pe deplin încurcat. 
Vedem deci, că Babilonul există la fel de întins după cum există opoziţie faţă de Dumnezeu. 

Cât timp vechea cetate Babilon a stat, era întruchiparea înălţării lăudăroase împotriva lui Dumnezeu. 
Capitolul al patrulea din Daniel descoperă acest spirit. În Isaia 47:8 citim despre Babilon că ea a spus: 
„Eu sunt şi nu este nimeni în afară de mine”. Acest spirit a caracterizat fiecare naţiune din ziua când 
lăudăroşeniile blasfematoare ale lui Belşaţar au fost oprite brusc de distrugerea împărăţiei lui de către 
Mezi. 

Babilonul a fost o împărăţie universală. Daniel 2:37, 38. Împărăţia ca nume a încetat o dată cu 
moartea lui Belşaţar şi cucerirea cetăţii de către Mezi; dar în realitate ea a existat până astăzi. Aceasta 
este atât de evident din capitolul ce îl analizăm, căci vorbeşte despre judecăţile asupra Babilonului, 
totuşi este evident că acestea nu sunt altele decât judecăţile finale asupra întregului pământ. Prin urmare 
citim că Domnul „îşi strânge oştirile de luptă de la marginea cerului şi armele indignării Lui pentru a 
distruge tot pământul”. Versetele 4, 5. „Iată, ziua Domnului vine, crudă, împreună cu mânie şi furie 
pătimaşă pentru a pustii ţara şi îi va distruge pe păcătoşii din ea.” Domnul spune că în timpul acestei 
judecăţi a Babilonului, va pedepsi lumea pentru răutatea ei şi pe cel rău pentru fărădelegea lui şi va face 
ca aroganţa celui mândru să înceteze şi că va umili aroganţa celui extraordinar. Va zgudui cerurile, iar 
pământul va fi îndepărtat de la locul lui în mânia Domnului oştirilor şi în ziua mâniei Lui aprinse. 
Comparaţi toate acestea cu al doilea capitol din Isaia, unde avem un raport al judecăţilor lui Dumnezeu 
asupra fiecărui turn înalt şi asupra oricărui zid întărit când, mândria oamenilor va fi plecată şi 
monumentele oamenilor vor fi umilite şi doar Domnul va fi înălţat. 

Comparând Isaia 47:8, 9 cu Apocalipsa 18:7, 8 vedem că profetul Ioan, la un secol după Hristos, 
foloseşte, în ceea ce priveşte Babilonul, exact acelaşi limbaj care este folosit de profetul Isaia la şapte 
sute de ani înainte de Hristos. Aceasta arată că împlinirea profeţiei din Isaia era încă în viitor în zilele lui 
Ioan, deşi cetatea ce fusese construită în câmpia Şinear a fost dărâmată cu mult timp în urmă. Nu avem 
nevoie să recurgem la ideea că unul a fost Babilonul literal, iar celălalt, Babilonul spiritual sau figurativ, 
căci limbajul lui Ioan se referă la cetate tot în mod propriu, aşa cum face Isaia; dar vedem că Babilonul 
nu a fost nicidecum limitat la cetatea din cărămidă şi piatră care a fost înfrumuseţată de Nabucodonosor, 
nici la poporul cunoscut cu numele de babilonieni. El încă există şi distrugerea lui va fi judecata finală 
asupra pământului, când păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi, iar rebeliunea împotriva lui Dumnezeu va 
înceta pentru totdeauna. 

Se poate ridica întrebarea: dacă această judecată înspăimântătoare asupra Babilonului, Isaia 13, se 
referă la judecata finală asupra celui rău, cum se face că se referă la Mezi ca luând parte la această 
pedeapsă? Răspunsul este foarte simplu. Se întâmplă aşa pentru că judecata asupra Babilonului a început 
acum două mii cinci sute de ani, când mezii au capturat Babilonul şi l-au distrus pe Belşaţar în înălţimea 
mândriei lui insolente. Pustiirea cetăţii celei mândre şi rele este o dovadă că orice lucru care se înalţă pe 
sine împotriva lui Dumnezeu va fi distrus. 

Cu aceste adevăruri în minte, acest capitol este foarte simplu. Având cunoştinţa a ceea ce înseamnă 
Babilonul, nu numai aceasta, ci o mare parte din profeţiile lui Isaia, Ieremia şi Ezechiel sunt clare. 
Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă din Babilon, în care au fost într-o măsură mai mare ca oricând. 
Au fost luaţi captivi în Babilon din cauza rebeliunii lor trufaşe împotriva lui Dumnezeu. Oricine al cărui 
suflet este înălţat este în Babilon. Un om poate să iasă şi să fie liber în orice timp, permiţând minţii 
Spiritului lui Dumnezeu să ia locul minţii carnale, care este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Acum 
este timpul să te grăbeşti să ieşi afară din Babilon, căci „timpul lui este aproape să vină şi ziua lui nu va 
fi prelungită”. 
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CAPITOLUL 13 
ELIBERAREA LUI ISRAEL 

 
(Isaia 14:1-12, Traducerea Lowth) 

1. Căci Iehova va avea milă de Iacob şi va alege din nou pe Israel. Şi El le va da odihnă în toată 
ţara lor; străinul li se va alătura şi se va lipi de casa lui Iacob. 

2. Naţiunile îi vor lua şi îi vor duce în propriile lor locuri; şi casa lui Israel îi va stăpâni în ţara 
lui Iehova, ca servitori şi slujnice; îi vor lua captivi pe cei cărora le fuseseră captivi şi vor domni 
peste opresorii lor. 

3. Şi se va întâmpla în acea zi că Iehova îţi va da odihnă din nenorocirea ta, din îngrijorarea ta 
şi din robia grea ce a fost aşezată asupra ta; vei rosti această pildă despre regele Babilonului şi vei 
spune: 

4. Cum a încetat opresorul! Extracţiile de aur au încetat! 
5. Iehova a frânt toiagul celor răi, sceptrul stăpânitorilor. 
6. Cel care lovea naţiunile în furia lui cu o continuă lovitură; cel care stăpânea naţiunile în 

mânia sa, este persecutat şi nimeni nu opreşte acest lucru. 
7. Tot pământul este în odihnă, este liniştit; izbucnesc într-un strigăt plin de bucurie; 
8. Chiar pinii se bucură de tine, cedrii din Liban; de când ai căzut tu, nici un tăietor nu s-a 

mai ridicat împotriva noastră. 
9. Hadesul de dedesubt este mişcat din cauza ta, ca să te întâlnească la venirea ta; trezeşte 

pentru tine pe puternicii morţi, pe toţi conducătorii pământului; face să se ridice de pe tronurile 
lor pe toţi regii naţiunilor. 

10. Toţi aceştia te vor acosta şi îţi vor spune: Tu, chiar şi tu ai devenit slab ca noi? Eşti şi tu 
făcut ca noi? 

11. Este atunci mândria ta coborâtă în mormânt, sunetul instrumentelor tale vesele? Au 
devenit paraziţii culcuşul tău şi viermii acoperământul tău? 

12. Cum ai căzut din cer, oh, Lucifer, fiul zorilor! 
 
 
Ar fi bine pentru fiecare dintre acei care urmăresc aceste studii din Isaia să păstreze în minte pentru 

referinţă continuă articolul intitulat „Timpul făgăduinţei” care însoţeşte prima lecţie. Fiecare lecţie care 
urmează ar imprima adevărul rezumat acolo tot mai mult în minte, până când o privire aruncată la orice 
parte a cărţii lui Isaia va permite studentului să vadă că ea se referă la ultimele zile ale istoriei acestei 
lumi. 

Luaţi în considerare condiţia lui Israel din timpul când această profeţie a fost scrisă. Ei nu erau în 
captivitate, ci locuiau în ţara Canaan, având propriul rege. Nu ştim exact data când a fost scrisă, dar ştim 
că nu mai târziu de anul 700 a.Ch. Isaia a profeţit în timpul domniei lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, 
începând de la sfârşitul domniei lui Ozia. Vezi Isaia 1:1 şi 6:1-9. Iotam şi Ahaz au domnit fiecare 
şaisprezece ani, iar Ezechia douăzeci şi nouă de ani. 2 Cronici 27:1, 28:1 şi 29:1. În al paisprezecelea an 
al domniei lui Ezechia a avut Isaia o solie specială pentru el, anunţându-i moartea şi mai târziu 
restabilirea lui. Ştim acest lucru pentru că atunci au mai fost adăugaţi cincisprezece ani la viaţa regelui. 
2 Regi 21:6. Prin urmare, profetul a profeţit cel puţin patruzeci şi şase de ani, iar aceasta se întâmpla în 
anul 713 a.Ch. Nu a profeţit după moartea lui Ezechia, chiar dacă a făcut-o atât de mult timp, de vreme 
ce, dacă ar fi făcut-o ar fi fost menţionat în Isaia 1:1. Dar chiar dacă a continuat până la moartea lui 
Ezechia, lucrarea sa a fost cu cel puţin 700 de ani înainte de Hristos, pentru că Ezechia a murit în 698 
a.Ch. 

Acum, acest mic studiu asupra datei nu este o chestiune tehnică. Este un lucru de o importanţă 
vitală. De aici vedem că această profeţie a lui Isaia privind alegerea lui Israel, aducerea şi oferirea 
odihnei în propria lor ţară, a fost rostită cu aproape o sută de ani înainte ca ei să fie duşi în Babilon. Pe 
timpul când făgăduinţa a fost rostită, împărăţia se bucura de prosperitate, iar izraelienii locuiau în 
siguranţă în pământul Canaan; totuşi Dumnezeu le-a promis că vor avea din nou odihnă în propria lor 
ţară. Acest lucru este foarte semnificativ. 

Ceva semănător se găseşte în istoria lui David. Vedeţi 2 Samuel 7:1-10. De acolo învăţăm că, atunci 
când David, la apogeul puterii lui, Domnul oferindu-i odihnă de toţi duşmanii lui, propune să se 
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construiască o casă Domnului, primeşte o mare promisiune de la Dumnezeu, din care o parte este 
aceasta: „Mai mult, voi stabili un loc pentru poporul Meu Israel şi îi voi planta ca să poată locui într-un 
loc al lor şi să nu se mai mute; iar copiii celor răi nu-l va mai necăji ca odinioară.” Aceste lucruri arată 
că prezentul pământ Canaan, cu toate că era atât de roditor ca în zilele lui Iosua, nu este destul de bun să 
fie moştenirea poporului lui Dumnezeu. David a mărturisit că el este doar un străin şi un călător pe 
pământ, iar aceasta s-a întâmplat când împărăţia sa era la cea mai înaltă măreţie. 1 Cronici 29:15. El se 
considera la fel de mult un călător ca şi Avraam, Isaac şi Iacob. Doar când păcătoşii vor fi distruşi din 
ţară, astfel încât copiii celor răi nu vor mai apăsa, doar atunci vor putea cei blânzi să moştenească 
pământul şi să se bucure din plin de pace. Psalmul 37:9-11. 

„De cine este biruit un om, de acela este şi robit.” 2 Petru 2:19. „Oricine păcătuieşte este robul 
păcatului.” Ioan 8:34, R.V. „Propriile fărădelegi vor apuca pe cel rău şi va fi legat de corzile propriilor 
păcate.” Proverbe 5:22. Nici un om nu poate fi în robie dacă nu este învins de păcat. Daniel a fost în 
Babilon mai mult de şaptezeci de ani, dar nu a fost niciodată în robie. El nu a cedat păcatului şi astfel, în 
loc să fie un servitor, a devenit stăpânul ţinutului. Cei trei tovarăşi ai săi erau la fel de liberi. Atât de 
liberi erau ei, chiar şi în Babilon, încât atunci când au fost legaţi cu corzi şi aruncaţi într-un cuptor încins 
datorită loialităţii lor faţă de Dumnezeu, focul ce fusese destinat pentru distrugerea lor, a ars doar 
legăturile şi le-a permis să umble în libertate. Ei erau „cu adevărat liberi”, pentru că Fiul Însuşi i-a făcut 
liberi. Vedeţi Daniel 3:13-25. Astfel, vedem că numai păcatul poate să robească pe cineva în Babilon, 
iar Satan este autorul păcatului; de aceea când citim făgăduinţa că poporul lui Dumnezeu va robi pe 
aceia care mai înainte îi robiseră pe ei şi va stăpâni peste opresorii lor, ştim că aceasta înseamnă victorie 
asupra tuturor păcatelor lor şi asupra întregii puteri a diavolului. Este împlinirea jurământului pe care 
Dumnezeu l-a jurat tatălui nostru Avraam „că îl va împlini pentru noi, astfel încâ,t fiind eliberaţi din 
pământul vrăjmaşilor noştri să Îl putem servi fără frică, în sfinţenie şi în neprihănire înaintea Lui toate 
zilele vieţii noastre.” Luca 1:73-75. 

Victoria este a noastră acum, căci „Aceasta este victoria care a învins lumea, credinţa noastră.” 1 
Ioan 5:4. Dar va veni un timp când Satan însuşi va fi legat, aşa încât nu mai poate „înşela naţiunile”. 
Apocalipsa 20:1-3. Atunci nu numai o parte, ci tot poporul lui Dumnezeu, adunat din toate ţările, va 
izbucni în cântarea „Cum a încetat asupritorul! Oraşul de aur a încetat! Domnul a frânt toiagul celor răi 
şi sceptrul stăpânitorilor. Cel care lovea poporul în furia lui cu o lovitură continuă, cel care stăpânea 
naţiunile în mânie, este persecutat şi nimeni nu opreşte acest lucru.” Făgăduinţa este că acei care caută 
după sufletul nostru şi plănuiesc rănirea noastră, vor fi întorşi şi aduşi în confuzie; ei vor fi „ca pleava 
înaintea vântului” şi îngerul Domnului îi va alunga; calea lor va fi întunecată şi alunecoasă şi îngerul 
Domnului îi va persecuta. Psalmul 35:4-6. Cântecul celor răscumpăraţi de pe muntele Sionului trebuie 
învăţat aici, căci răscumpăraţii Domnului se vor întoarce şi vor veni cu cântări în Sion. Is. 51:11. Va fi 
un cântec nou cel pe care îl vor cânta ei; dar este acum, în timpul prezent, când Domnul ne ridică din 
groapa oribilă şi din mocirla pământului şi ne pune picioarele pe Stâncă, întăreşte paşii noştri şi pune un 
nou cântec în gura noastră. Psalmul 40:1-3.  

Cântecul răscumpărării este cântat pe baza eliberării din puterea regelui Babilonului. Ne întrebăm 
cine este el? – Este cel care loveşte naţiunile în mânia sa cu o lovitură continuă. Când este doborât, „tot 
pământul este în odihnă şi liniştit”. Nu este altul decât vrăjmaşul, diavolul, care umblă pe tot pământul 
ca să distrugă pe locuitorii lui. Chiar şi el va fi doborât, cu toate că odată el era „Lucifer, fiul zorilor”, 
dar „a căzut din cer”. Nici un capitol nu arată această identitate între regele real al Babilonului şi Satan 
mai deplin ca acesta. Acest adevăr să fie pe deplin prins şi ţinut; să fie înţeles despre cartea lui Isaia că a 
fost scrisă pentru ultimele zile şi că se aplică într-un mod special nouă şi că întreaga profeţie devine 
simplă şi poate fi citită cu plăcere şi folos. 

„Prinţul puterii văzduhului, spiritul care acum lucrează în copiii neascultării” (Ef. 2:2) este Satan, 
„dumnezeul acestei lumi”. 2 Corinteni 4:3, 4. De când a câştigat locul care se cuvine de drept lui 
Dumnezeu în inimile oamenilor, urmează în mod natural că el guvernează în naţiunile care Îl uită pe 
Dumnezeu. În timpurile străvechi nu existau naţiuni pe pământ decât păgâne. Închinarea la diavol era 
religia păgânilor şi Satan era adevăratul stăpân în fiecare împărăţie. Acum naţiunile conducătoare ale 
pământului se pretind creştine, totuşi fiecare este pe faţă şi incontestabil în dezacord cu învăţătura lui 
Hristos. Preceptele lui Dumnezeu sunt sfidate şi cei care le urmează şi învaţă şi pe alţii să facă la fel sunt 
pedepsiţi. Prin urmare, Satan, autorul confuziei, pentru că este cauza iniţială a invidiei şi a conflictului – 
regele Babilonului –, încă domneşte şi asupreşte pe mulţi, chiar pe poporul lui Dumnezeu. Dar 
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„mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos”. Dumnezeu a 
vizitat naţiunile pentru a scoate din ele un popor pentru numele Lui, fiecăruia care învinge îi va fi dată 
puterea asupra naţiunilor. Apocalipsa 2:26, 27. Dar calificarea necesară pentru a stăpâni naţiunile este 
stăpânirea propriului spirit şi acest lucru poate fi făcut numai prin Hristos, care a dat „putere peste toate 
făpturile” şi în care suntem făcuţi deplini. 
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CAPITOLUL 14 
AMBIŢIA EGOISTĂ ŞI CĂDEREA EI 

 
(Isaia 14:12-27, Traducerea Lowth) 

12. Cum ai căzut din cer, oh, Lucifer, fiul dimineţii! Eşti aruncat la pământ, tu care supuneai 
naţiunile! 

13. Totuşi tu ai zis în inima ta: Mă voi sui în ceruri, deasupra stelelor lui Dumnezeu, îmi voi 
înălţa tronul; şi voi şedea pe muntele Prezenţei Divine pe partea nordului; 

14. Mă voi sui deasupra înălţimilor norilor; voi fi ca Cel Prea Înalt. 
15. Dar tu vei fi aruncat jos în mormânt, pe marginile gropii. 
16. Cei care te vor vedea se vor uita cu atenţie la tine, te vor analiza bine: este acesta omul care 

făcea pământul să tremure, care zguduia împărăţiile? 
17. Care făcea lumea ca un deşert, care distrugea cetăţile? Care nu dădea drumul captivilor la 

casa lor? 
18. Toţi regii naţiunilor, toţi, stau în glorie, fiecare în mormântul lui; 
19. Dar tu eşti aruncat afară din mormânt, ca un copac detestat, îmbrăcat cu cei ucişi, cu cei 

pătrunşi de sabie, cu cei care merg jos la pietrele gropii, ca un cadavru călcat în picioare. 
20. Tu nu li te vei alătura la înmormântare; pentru că ţi-ai distrus ţara, ţi-ai ucis poporul; 

sămânţa răufăcătorilor nu va fi niciodată vestită. 
21. Pregătiţi măcelul pentru copiii lui, pentru fărădelegile părinţilor lor, ca să nu se ridice şi să 

supună pământul şi să umple faţa pământului cu cetăţi. 
22. Pentru că Eu Mă voi ridica împotriva lor, spune Iehova, Dumnezeul oştirilor; Şi voi pune 

capăt în Babilon numelui şi rămăşiţei, fiului şi nepotului, spune Iehova. 
23. Îl voi face o moştenire porcilor şi o mlaştină; îl voi afunda în abisul mocirlei distrugerii, 

spune Iehova, Dumnezeul oştirilor. 
24. Iehova, Dumnezeul oştirilor a jurat, spunând: Cu siguranţă, aşa cum am plănuit, se va 

întâmpla; şi cum am intenţionat, se va împlini; 
25. Pentru a zdrobi pe asirian în ţara Mea şi pentru a-l călca în picioare pe munţii Mei. Atunci 

jugul lui va fi îndepărtat de la ei şi povara lui va fi luată de pe umerii lor. 
26. Acesta este decretul stabilit pentru tot pământul; aceasta este mâna care este întinsă peste 

toate naţiunile, 
27. Căci Iehova, Dumnezeul oştirilor a decretat; şi cine îl va anula? Mâna Lui este întinsă, cine 

o va întoarce? 
 
Aceia care fac un studiu special al cărţii lui Isaia să acorde atenţie deosebită textului, căci acolo vor 

găsi ei cunoştinţa. Lumina vine din cuvânt. Citiţi porţiunea din Scriptură care compune lecţia de mai 
multe ori, cu atenţie, gândind profund la fiecare afirmaţie, comparând totul cu ce este înainte şi după. 
Notele care sunt date pe hârtie în legătură cu textul lecţiei au rolul de a vă fixa pur şi simplu atenţia mai 
profund asupra lui. 

În studiul acestei lecţii, începeţi cu capitolul treisprezece şi citiţi până la paisprezece. Va fi bine să 
recitiţi şi capitolul al doilea. Amintiţi-vă ce s-a spus în legătură cu timpul făgăduinţei şi cu scopul cărţii 
lui Isaia şi amintiţi-vă de asemenea înţelesul Babilonului. Chiar fără aceste lucruri înaintea noastră, dar 
mult mai mult cu ele, nu putem eşua să vedem că judecata asupra Babilonului înseamnă distrugerea 
„tuturor celor mândri” şi a „tuturor celor ce fac rău” (Maleahi 4:1) în ultima zi. Această lecţie este deci, 
într-un mod special, importantă acum. 

Lucifer înseamnă „purtător de lumină”. Marginea oferă termenul „steaua zilei” şi alte traduceri sunt 
aceleaşi. El este de asemenea numit „fiul dimineţii”. A fost cu siguranţă o făptură minunată, dar acum 
este căzut din cer din cauza ambiţiei lui excesiv de mândră. Nu poate fi îndoială că el este cel mai 
puternic dintre „îngerii care au păcătuit” şi astfel „nu şi-au păstrat starea lor iniţială”, care sunt acum 
„legaţi în lanţuri veşnice sub întuneric pentru Judecata zilei celei mari”. 2 Petru 2:4, Iuda 6. Este Satan, 
cel care acum nu mai poartă lumina, prinţul întunericului, conducătorul „stăpânitorilor întunericului 
acestei lumi”. Ef. 6:11, 12. Dar, cu toate că a căzut din această stare de lumină şi slavă, încă îşi 
aminteşte suficient de bine ca să se poată transforma într-un înger de lumină. 2 Corinteni 11:14, 15. De 
aceea, trebuie să veghem ca să nu fim înşelaţi. Chiar şi atunci când umblăm cel mai mult în lumină, el 
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va încerca să se furişeze ca o parte a luminii şi astfel să ne conducă pe lângă cărare, în timp ce noi 
credem că suntem în continuare pe drumul cel bun. Dar avem o apărare, şi anume „sabia Spiritului, care 
este Cuvântul lui Dumnezeu”, cuvântul adevărului. Ef. 6:17; Ioan 17:17. Cel care „nu rămâne în adevăr” 
şi care este „un mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:44) nu poate suferi cuvântul adevărului. Ţineţi-vă 
strâns de acesta şi diavolul va fugi. Vedeţi Iacov 4:7; 1 Petru 5:8, 9. 

„Mândria merge înaintea distrugerii şi un spirit semeţ înaintea căderii.” Proverbe 16:18. „Căci ziua 
Domnului oştirilor va fi asupra fiecărui om mândru şi semeţ şi asupra fiecăruia care se înalţă, ca să fie 
umilit.” Is. 2:12. Aceasta pentru că neprihănirea trebuie să domnească şi doar Dumnezeu poate stăpâni 
în neprihănire, iar El este de un spirit umil. „Iată, sufletul celui înălţat nu este neprihănit în el; dar cel 
drept va trăi prin credinţa lui.” Habacuc 2:4. Când neprihănirea, care este blândeţe domină, atunci 
mândria şi ambiţia trebuie să fie distruse. 

Dumnezeu spune „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. „De aceea, fiţi desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru 
care este în cer este desăvârşit.” Lucifer a spus: „Voi fi ca Cel Prea Înalt”. În ce era Lucifer greşit? – Pur 
şi simplu în asta, că a luat drumul cel rău de a fi ca Dumnezeu. A crezut că înălţându-se pe sine ar putea 
fi ca Dumnezeu, pe când înălţarea de sine face pe cineva cel mai neasemănător cu El. Cel care se înalţă 
pe sine nu-L va găsi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cheamă pe toţi să se umilească pentru a umbla 
cu El. Mica 6:8, margine. „El a doborât pe cei puternici din scaunele lor şi i-a înălţat pe cei umili.” Luca 
1:52. „Cel care se smereşte va fi înălţat.” Dumnezeu „a ridicat pe sărac din ţărână şi a înălţat pe cerşetor 
din gunoi ca să îi aşeze printre prinţi şi ca să îi facă să moştenească tronul slavei.” 1 Samuel 2:8. 

În contrast cu Lucifer, care a încercat să se înalţe pe sine însuşi ca să ocupe locul lui Dumnezeu, 
avem cazul lui Hristos „care, fiind în forma lui Dumnezeu, nu a gândit ca un lucru de apucat să fie egal 
cu Dumnezeu, ci S-a făcut pe El Însuşi fără nici o reputaţie şi a luat asupra Sa forma unui servitor şi a 
fost făcut în asemănarea oamenilor; şi fiind găsit la înfăţişare ca un om, S-a smerit şi a devenit supus 
până la moarte, chiar până la moartea pe cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat foarte mult şi I-a dat 
un nume care este mai presus de orice nume; pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi din 
lucrurile din cer şi din lucrurile de pe pământ, şi din lucrurile de sub pământ; şi pentru ca fiecare limbă 
să mărturisească faptul că Isus Hristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu, Tatăl.” Filipeni2:6-11. 

Îndreptăţirea de sine este prin urmare lipsa neprihănirii. Cel care gândeşte că se poate face 
neprihănit – care crede că are bunătate în el însuşi – este vinovat de acelaşi păcat de care a fost vinovat 
Lucifer şi este mişcat de acelaşi spirit. Este spiritul omului păcatului „care se opune şi se înalţă pe sine 
mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, arătându-se drept Dumnezeu” sau dându-se drept 
Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:3, 4. Oricine se îndreptăţeşte şi refuză să primească mustrările învăţăturii, 
care sunt calea vieţii (Proverbe 6:23) este o parte din omul păcatului. Cel care este mereu îngrijorat de a 
se arăta ca drept, care devine iritat atunci când este corectat şi care este mereu gata cu o scuză plauzibilă 
pentru orice face, arată că el este una cu Lucifer şi în pericol de a împărtăşi distrugerea lui. Să învăţăm 
cu adevărat această lecţie. Să învăţăm de la Hristos, care este blând şi smerit în inimă, „care nu a 
păcătuit, şi în gura căruia nu s-a găsit şiretlic”; totuşi „când a fost ocărât, nu a ocărât înapoi; când a 
suferit, nu a ameninţat; ci S-a predat pe El Însuşi Aceluia care judecă cu dreptate.” 1 Petru 2:22, 23. 

„Voi sta de asemenea pe muntele adunării în partea nordică.” Literal, „în cel mai nordic punct”. 
Oricine ştie că, cu cât merge mai spre nord, cu atât apare mai înaltă steaua nordică. Din aceasta, fiecare 
poate învăţa că dacă ar sta la polul nord, nordul ar fi chiar deasupra. Nordul, prin urmare, este sus. 
Dumnezeu este „Cel Prea Înalt” şi de aceea locuieşte „în nordul îndepărtat”. Locuinţa Lui este „locul cel 
înalt şi sfânt”. Is. 57:15. „Mare este Domnul şi măreţ ca să fie lăudat în cetatea Dumnezeului nostru, pe 
muntele sfinţeniei Lui. Frumos, bucuia întregului pământ, este muntele Sionului, în partea nordică 
[literal, „În cel mai îndepărtat punct nordic], cetatea marelui Rege. Dumnezeu este cunoscut în palatele 
Sale de refugiu.” Psalmul 48:1-3. 

„Înălţarea nu vine nici din est, nici din vest, nici din sud. Ci Domnul este Judecătorul; EL coboară 
pe unul şi ridică pe altul.” Psalmul 75:6, 7. Înălţarea nu vine nici din est, nici din vest, nici din sud; 
atunci trebuie să vină din nord; şi de vreme ce doar Dumnezeu este Judecător pentru a ridica şi a coborî, 
atunci înseamnă că El locuieşte în nord. Doar de acolo vine înălţarea. Prin urmare, atunci când Lucifer 
s-a gândit să ocupe nordul, el a pus la cale o imposibilitate, pentru că nu putea ajunge acolo fără a fi 
înălţat de Domnul oştirilor. 

Este o taină cu privire la nord. Aceasta este adevărat chiar şi pentru acest pământ. Este o atracţie 
acolo. Cuvântul ebraic tradus prin „nord” înseamnă „secret”, „ascuns”. Ce este această atracţie – această 
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putere care atrage? Este Dumnezeu. Fiecare manifestare a puterii este doar lucrarea lui Dumnezeu. 
Hristos a spus despre răstignirea Sa: „Eu, dacă voi fi înălţat, voi atrage pe toţi oamenii la Mine”. Ioan 
12:32. Prin crucea ruşinii şi a umilinţei, El a fost înălţat până la dreapta lui Dumnezeu – până la „cel mai 
îndepărtat punct nordic”. Prin urmare, puterea prin care Dumnezeu atrage toate lucrurile, prin care 
lumile sunt ţinute la locul lor, este puterea crucii. Întreaga creaţie, tot universul, predică crucea. Orice 
manifestare a energiei de atracţie ne spune despre puterea crucii de a ne salva din păcat. Calea Celui 
Prea Înalt este calea crucii. Dacă ne smerim până la moartea crucii putem chiar acum să locuim în „locul 
secret al Celui Prea Înalt” şi „să rămânem sub umbra Celui Atotputernic”. Căci „secretul Domnului este 
cu cei care se tem de El”. 

„Cum ai fost coborât la pământ, tu care slăbeai naţiunile!” Neprihănirea este putere; păcatul este 
slăbiciune. Satan, vrăjmaşul, odată Lucifer, purtătorul de lumină, a adus păcatul în lume şi toţi au 
păcătuit. Prin păcat omul şi-a pierdut stăpânirea. Nu i-a fost luată în mod arbitrar, dar nu o mai putea 
păstra. A pierdut puterea de a stăpâni. Nu se putea stăpâni pe sine însuşi şi astfel nu putea stăpâni nimic. 
Atunci „când noi eram încă fără putere, la timpul cuvenit Hristos a murit pentru cel nelegiuit”. Romani 
5:6. Satan ne slăbeşte, dar este măreţul nostru privilegiu de „a fi puternici în Domnul şi în puterea tăriei 
Lui”. Efeseni 6:10. Hristos, Cel blând şi smerit, ne este dat nouă, iar El este „puterea lui Dumnezeu”. El 
a cucerit şi în El noi avem „puterea şi autoritatea asupra tuturor demonilor”. Luca 9:1. Una dintre cele 
mai binecuvântate mângâieri este asigurarea că prin credinţă putem fi „făcuţi puternici” „din 
slăbiciune”. Evrei 11:34. 

„Eşti aruncat în mormânt ca o ramură neplăcută.” Hristos este adevărata Viţă. El spune despre Tatăl: 
„Orice ramură din Mine care nu aduce roade, El o îndepărtează”. „Dacă un om nu rămâne în Mine, este 
aruncat ca o ramură şi se ofileşte; iar oamenii le adună şi le aruncă în foc, iar ele sunt arse.” Ioan 15:1-6. 
Hristos este pomul vieţii, pentru că El este „înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24), iar 
înţelepciunea este „un pom al vieţii pentru cei care o apucă.” Proverbe 3:18. El este viaţa. Ioan 14:6. Nu 
există viaţă decât în El. El este de asemenea Calea – calea spre Dumnezeu. Ioan 14:5, 6; Evrei 10:19, 
20. Numai prin El se poate apropia cineva de Dumnezeu. Ioan 14:6; Efeseni 2:13, 18. Lucifer nu a 
acceptat această cale, el „nu rămâne în Adevăr” şi de aceea a fost „coborât la pământ”, aruncat ca o 
ramură respingătoare. Acesta este un avertisment pentru noi, pentru a rămâne în Viţă. Este atât de uşor 
de a face aceasta, pentru că nu avem decât să ne odihnim. Doar încercând să ne înălţăm pe noi înşine, ne 
sleim de puteri.  

Amintiţi-vă originea Babilonului (Geneza 11) şi caracterul stăpânitorilor lui. Era spiritul lui Lucifer 
– invidie faţă de oricine ocupa o poziţie superioară şi o tendinţă de a fi deasupra lor. Dar „unde este 
invidie şi ceartă, este confuzie şi orice lucrare rea”. Iacov 3:16. De aceea, Satan este plin de orice răutate 
şi întreaga lume, inspirată de acelaşi spirit, este coruptă. Dar acesta este motivul pentru care distrugerea 
Babilonului implică tot pământul. „Căci Mă voi ridica împotriva lor, spune Domnul oştirilor, şi voi 
îndepărta din Babilon numele şi rămăşiţa, fiul şi nepotul, spune Domnul. De asemenea îl voi face o 
pradă pentru păsări şi un bazin pentru apă; şi îl voi mătura cu mătura distrugerii, spune Domnul oştirilor. 
Domnul oştirilor a jurat, spunând: Cu siguranţă, aşa cum am plănuit, se va întâmpla; şi cum am 
intenţionat, se va împlini, voi distruge pe asirian din ţara Mea şi îl voi călca în picioare pe munţii Mei; 
atunci jugul lui va fi îndepărtat de la ei toţi şi povara lui va fi luată de pe umerii lor. Acesta este scopul 
intenţionat întregului pământ; şi aici este mâna care este întinsă peste toate naţiunile.” 

Cum vom scăpa în acest timp al distrugerii? „Dumnezeu este refugiul şi tăria noastră, chiar un ajutor 
prezent în necaz. De aceea nu ne vom teme chiar dacă s-ar zgudui pământul, chiar dacă munţii ar fi 
aruncaţi în mijlocul mării.” Psalmul 46:1, 2. Dumnezeu, care locuieşte în „locul cel înalt şi sfânt” 
locuieşte de asemenea cu acela care are spiritul plin de căinţă şi smerit. Is. 57:15. Astfel, locul cel înalt 
şi sfânt este locul umilinţei. Atunci „cel ce locuieşte în locul secret al Celui Prea Înalt [locul smereniei şi 
al blândeţii] va rămâne sub umbra Celui Atotputernic.” „El te va acoperi cu penele Lui şi sub aripile Lui 
te vei încrede; adevărul Lui va fi scutul şi pavăza ta. Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii, nici de 
săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de distrugerea care prăpădeşte la 
mijlocul zilei. O mie să cadă lângă tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei 
privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că ai făcut din Domnul, care este refugiul meu, 
chiar din Cel Prea Înalt, locuinţa ta; nici un rău nu ţi se va întâmpla, nici o plagă nu se va apropia de 
locuinţa ta.” 
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CAPITOLUL 15 
BLESTEMUL MISTUITOR 

 
(Isaia 24:1-23, Traducerea Lowth) 

1. Iată, Iehova goleşte ţara şi o pustieşte; chiar o răstoarnă şi risipeşte pe locuitori. 
2. Şi cum va fi cu poporul, aşa va fi cu preotul; cum va fi cu servul, aşa va fi cu stăpânul; cum 

va fi slujnicei, aşa va fi cu stăpâna; cum va fi cu cumpărătorul, aşa va fi cu vânzătorul; cum va fi 
cu cel ce ia cu împrumut, aşa va fi cu cel ce dă cu împrumut, cum va fi cu cămătarul, aşa va fi cu 
cel ce dă camăta. 

3. Ţara va fi pe deplin golită şi prădată, pentru că Iehova a vorbit acest cuvânt. 
4. Ţara plânge, se ofileşte; lumea slăbeşte de tot, se ofileşte; poporul semeţ al ţării slăbeşte de 

tot. 
5. Ţara este chiar poluată sub locuitorii ei: pentru că ei au încălcat legea, au schimbat 

decretul: 
6. Au rupt legământul cel veşnic. De aceea, un blestem mistuie ţara, pentru că cei ce locuiesc în 

ea sunt vinovaţi. De aceea sunt distruşi locuitorii ţării; şi puţini sunt muritorii lăsaţi în ea. 
7. Vinul cel nou geme; viţa se ofileşte; toţi care erau bucuroşi în inimă, suspină. 
8. Sunetul vesel al timpanului a încetat; zgomotul bucuriei nu mai este; sunetul vesel al harpei 

a încetat; 
9. Nu vor mai bea vin cu cântece; vinul din palmier va fi amar pentru cei ce-l vor bea. 
10. Cetatea este dărâmată, este pustiită; orice casă este astupată, aşa încât nimeni nu poate 

intra în ea. 
11. Este un strigăt pe străzi după vin; toată veselia a trecut; bucuria întregului pământ e 

alungată. 
12. Pustia se lasă în cetate; poarta este doborâtă de o mare mulţime. 
13. Da, aşa va fi chiar în centrul ţării, în mijlocul poporului; ca scuturarea măslinului şi ca 

spicuirea când se termină culesul viilor. 
14. Dar aceştia îşi vor ridica glasul, vor cânta; apele vor cânta cu bucurie lui Iehova. 
15. De aceea, pe coastele depărtate, slăviţi-L pe Iehova; pe coastele îndepărtate ale mării, 

lăudaţi Numele lui Iehova, Dumnezeul lui Israel. 
16. Din cea mai îndepărtată parte a ţării am auzit cântece. Slavă celui neprihănit! Dar eu 

spun: Vai! Nenorocirea mea, nenorocirea mea! Sunt pierdut! Jefuitorii jefuiesc, da, jefuitorii îşi 
continuă crudele lor jefuiri. 

17. Groaza, groapa şi laţul sunt asupra ta, oh, locuitor al ţării; 
18. Şi va fi că cel care fuge de groază, va cădea în groapă; şi cel care scapă de groapă, va fi luat 

în laţ; căci stăvilarele de sus sunt deschise şi temeliile pământului se clatină. 
19. Pământul este grozav de zguduit; pământul este complet sfărâmat în bucăţi; pământul este 

cu violenţă zdruncinat din locul lui; 
20. Pământul se clatină încolo şi-ncoace ca un om beat, se mişcă încolo şi-ncoace ca o colibă 

noaptea; pentru că nelegiuirea lui apasă greu asupra lui, va cădea şi nu se va mai ridica. 
21. Şi se va întâmpla în ziua aceea că Iehova va aduna sus oştirea ce este în înalt, iar pe 

pământ, pe regii pământului; şi vor fi strânşi laolaltă ca un mănunchi într-o groapă; 
22. Şi vor fi închişi unul lângă altul în închisoare; şi după multe zile, li se va cere socoteală. 
23. Luna va fi uluită, şi soarelui îi va fi ruşine; pentru că Iehova, Dumnezeul oştirilor va domni 

pe Muntele Sion şi în Ierusalim; şi înaintea bătrânilor va fi glorificat. 
 
Lectura acestui capitol face mai adâncă impresia că această carte a lui Isaia este într-un mod special 

o carte pentru ultimele zile. Profeţilor din vechime li s-a descoperit „că nu pentru ei, ci pentru voi au 
administrat ei lucrurile care vă sunt raportate vouă de către ei cărora v-au predicat Evanghelia cu Duhul 
Sfânt trimis din cer.” 1 Petru 1:12. Acest capitol nu ne spune numai ce va avea loc în ultimele zile, ci de 
asemenea cauza. Studiaţi capitolul ca un întreg şi notaţi că este o unitate, prezentând un singur lucru. 

Observaţi ce urmează să vină asupra pământului; urmează să devină gol, întors cu susul în jos, 
„mistuit de blestem”, „complet dispărut”; urmează să se clatine încolo şi-ncoace ca un om beat şi să fie 
înlăturat ca o colibă. Acestea sunt expresii foarte tari; nu înseamnă mai puţin decât distrugere totală la 
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venirea Domnului. 
Termenii „a se ofili”, „a se veşteji”, care indică „slăbiciune”, „boală”, sunt frecvente în acest capitol. 

Verbul din expresia „întors cu susul în jos” înseamnă „copleşit de durere”. Astfel, în versetul 4, „lumea 
se ofileşte”, avem adevărul că lumea se îmbolnăveşte. Devine bătrână şi slabă, de aceea ameţeşte şi se 
clatină, în loc să meargă înainte. 

De ce se va întâmpla astfel? Versetul 5 ne spune. „Pentru că au încălcat legile, au schimbat ordinea, 
au rupt legământul cel veşnic.” La început, omului i s-a dat stăpânire peste pământ; nu doar peste fiare, 
peste păsări, peste peşti, peste târâtoarele de pe faţa pământului, ci peste pământul însuşi. Geneza 1:26. 
Acum, când guvernatorul nu se poate controla pe sine, când încalcă legile şi le face nule, ce poate 
rezulta de aici decât că tot ce este sub comanda lui este afară din ordine? Pământul simpatizează cu 
domnul lui. Omul, pierzându-şi stăpânirea, pământul a devenit sălbatic. Blestemul distruge pământul nu 
pentru că Dumnezeu îl trimite într-un mod arbitrar, ci pentru că neascultarea omului faţă de legile pe 
care ar trebui să le ţină şi să le execute aduce blestemul. 

„Puţini oameni lăsaţi.” Mulţumim Domnului, El Îşi trimite mesagerul înaintea feţei Lui, pentru a 
întoarce inimile copiilor spre părinţi şi pe părinţi spre copii, pentru ca să nu fie nevoie să vină şi să 
lovească pământul cu distrugere totală. Maleahi 4:5, 6. Când Domnul „a îndepărtat pe om” şi este o 
„mare părăsire în mijlocul ţării”, totuşi „sămânţa cea sfântă va fi materia ei”. Is. 6:12, 13. Cine va fi unul 
dintre aceşti câţiva? „Oricine vrea” poate să vină. 

Comparaţi versetele 21, 22 cu Apocalipsa 20:4-6. La venirea Domnului, toţi cei răi care sunt în viaţă 
vor fi distruşi de strălucirea venirii Lui. 2 Tesaloniceni 2:8. Ei nu pot suporta privirea. O mie de ani 
pământul va rămâne pustiu, în timp ce poporul lui Dumnezeu, luat la venirea lui Hristos, atât cei vii, cât 
şi cei morţi făcuţi nemuritori (1 Corinteni 15:51, 54; 1 Tesaloniceni 4:13-18) vor fi cu Domnul. La 
sfârşitul celor o mie de ani, cei răi care au fost strânşi laolaltă cum sunt prizonierii strânşi în groapă, vor 
fi examinaţi. Atunci fărădelegea lor va fi abătută asupra lor şi pământul va fi purificat şi „prima 
stăpânire” se va întoarce. Mica 4:8. 

„Atunci Domnul oştirilor va domni în Muntele Sion şi înaintea bătrânilor Lui într-un mod 
glorificat.” 

Observaţi versetul 20: „Pământul se va clătina încolo şi-ncoace ca un om beat” şi nelegiuirea lui va 
fi grea asupra lui. Aici vedem clar că greutatea păcatului face pământul să se clatine la fel cum se 
întâmplă oamenilor. 

„Pământul a dispărut complet.” Versetul 19. Comparaţi-l cu 2 Petru 3:11. Citiţi tot acest capitol de 
sfârşit şi veţi vedea mai clar că, în profeţia lui Isaia este luată în considerare venirea Domnului. Dar, 
chiar dacă toate aceste lucruri vor dispărea în acel timp, „totuşi noi, după promisiunea Lui, căutăm 
ceruri noi şi un pământ nou unde locuieşte neprihănirea”. 

Nu pierdeţi din vedere că în acea zi „Domnul va pedepsi oştirea celor din înalt”. Versetul 21. 
Comparaţi-l cu Ef. 6:12, margine, „spiritele rele din locurile înalte”. Comparaţi ultima parte a 
capitolului al doilea din Isaia. Ziua Domnului este împotriva oricărui lucru mândru şi semeţ. Atunci, 
pentru a scăpa, să ne ascundem în Acela care este blând şi smerit în inimă, pentru ca furtuna să treacă 
peste noi, ca să fim printre aceia care Îl slăvesc pe Dumnezeu de la marginile pământului şi „cântă 
maiestăţii Domnului”. Versetele 13-15. 



49 
 

CAPITOLUL 16 
ELIBERAREA POPORULUI LUI DUMNEZEU 

 
(Isaia 25:1-9, Traducerea Lowth) 

1. Oh, Iehova, tu eşti Dumnezeul meu; Pe Tine Te voi înălţa; Îţi voi cânta Numele, pentru că ai 
făcut lucruri minunate; planurile din timpurile vechi, promisiunile invariabil adevărate. 

2. Căci Tu ai făcut cetatea un morman; citadela puternic fortificată o ruină; palatul celor 
mândri l-ai ruinat ca să nu va mai fi o cetate, ca să nu va mai fie rezidit niciodată. 

3. De aceea, Te slăveşte poporul îndârjit; cetatea naţiunilor înspăimântătoare se va teme de 
Tine. 

4. Pentru că Tu ai fost o apărare pentru sărac, o apărare pentru cel nevoiaş în suferinţa sa; un 
refugiu de furtună, un umbrar împotriva căldurii, când rafala celor înspăimântători se dezlănţuie 
ca o furtună de iarnă. 

5. Precum căldura dintr-un pământ uscat umileşti tumultul celor mândri; cum este căldura 
umbrită de un nor gros, triumful celor înspăimântători va fi umilit. 

6. Iar Iehova, Dumnezeul oştirilor, va face pentru toate popoarele, în acest munte, un ospăţ de 
delicatese, un ospăţ cu vinuri vechi, de delicatese foarte bogate, de vinuri vechi perfect rafinate. 

7. Şi pe muntele acesta El va distruge mahrama care acoperea faţa tuturor popoarelor, şi 
învelitoarea care era răspândită asupra tuturor naţiunilor. 

8. El va distruge complet moartea pe vecie; şi Domnul Iehova va şterge orice lacrimă de pe 
toate feţele; şi ruşinea poporului Său, El o va îndepărta de pe tot pământul, căci Iehova a vorbit. 

9. În ziua aceea vor spune: Iată, acesta este Dumnezeul nostru; ne-am încrezut în El şi El ne-a 
salvat; acesta este Iehova; ne-am încrezut în El; ne vom bucura şi vom triumfa în salvarea Lui. 

 
„O, Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu.” Oricine spune acest lucru în deplină înţelegere, are totul. 

Nimic nu îl poate nemulţumi; nimic nu îl poate îngrijora; nimic nu îl poate face să se teamă. Citiţi 
Exodul 34:6, 7 pentru a afla ce este Domnul şi, de asemenea, 1 Cronici 29:11, 12 şi Psalmul 95:3-5 
pentru a învăţa puterea Lui şi apoi gândiţi-vă ce infinită comoară are oricine care poate spune „O, 
Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu”. 

Iehova nu este numai Fiinţa căreia ne închinăm, la care ne plecăm cu reverenţă ca la Unul infinit 
deasupra noastră, ci El este al nostru. El ne aparţine, la fel de adevărat cum aparţinem şi noi Lui. 
„Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu.” Psalmul 16:5. Tuturor celor ce L-au primit pe 
Hristos, „El le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu, celor care cred în numele Lui.” Ioan 1:12. 
Crezând, devenim copiii lui Dumnezeu „şi dacă suntem copii, atunci suntem moştenitori; moştenitori ai 
lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Isus Hristos.” Romani 8:17. Prin credinţă devenim părtaşi 
naturii lui Dumnezeu, la fel cum Hristos este una cu El. El este al nostru până acolo că tot ce are El şi tot 
ce este El ne aparţine nouă. Noi Îl avem pe El. 

Această cunoştinţă a fost cea care a dat lui Iosafat şi întregului Israel victoria asupra unei forţe mult 
superioare, chiar înainte ca bătălia să înceapă şi când totul părea împotriva lor. Ei erau la o extremă şi nu 
era nici o privelişte că ar putea scăpa. Atunci Iosafat a stat în mijlocul adunării lui Israel şi a spus: „O, 
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în cer? Nu stăpâneşti Tu peste toate 
împărăţiile păgânilor? Şi nu sunt în mâna Ta puterea şi tăria aşa încât nimeni nu Ţi se poate împotrivi?” 
2 Cronici 20:6. Faptul că Dumnezeu este în cer arată că El este deasupra a tot şi face tot cei Îi place. 
Psalmul 115:3. Nimic nu este greu pentru El şi nici un vrăjmaş nu I se poate împotrivi. De aceea, atunci 
când Iosafat a spus „Nu eşti Tu Dumnezeul nostru?”, el a avut deja victoria; şi aceasta pentru că, de 
vreme ce Dumnezeu era al lui, toţi care veneau împotriva lui veneau de asemenea împotriva Domnului 
şi prăbuşirea lor era sigură. Prin urmare, când această rugăciune a credinţei a fost rostită, asigurarea a 
venit: „Nu vă temeţi şi nu vă descurajaţi din cauza acestei mari mulţimi, pentru că bătălia nu este a 
voastră, ci a lui Dumnezeu.” „Nu voi va trebui să luptaţi în această bătălie; aşezaţi-vă, staţi liniştiţi şi 
priviţi salvarea Domnului care este cu voi.” 2 Cronici 20:15, 17. Lui Dumnezeu Îi aparţine victoria; 
„mâna Lui cea dreaptă şi braţul Său sfânt I-au adus victoria”. Psalmul 98:1. Când prin credinţă Îl 
pretindem ca al nostru, atunci dovedim că acea credinţă este victoria care a biruit lumea. 

„Tu ai făcut lucruri minunate.” Numele Lui este Minunat (Is. 9:6), deci este în natura Lui a face 
lucruri minunate. El nu face nimic care să nu fie minunat. Epoca minunilor este epoca lui Dumnezeu. 
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„Care Dumnezeu este aşa mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeul care faci minuni; Tu Ţi-ai 
declarat puterea printre popoare.” Psalmul 77:13, 14. „Multe, oh, Doamne, Dumnezeul meu, sunt 
lucrările Tale minunate pe care le-ai făcut şi gândurile Tale care pentru noi sunt o strajă; ele nu pot fi 
calculate; dacă aş declara şi aş vorbi despre ele, sunt mai multe decât pot fi numărate.” Psalmul 40:5. De 
aceea, să „cântăm Domnului un nou cântec, pentru că El a făcut lucruri minunate”. Psalmul 98:1. „Voi 
vorbi despre onoarea slăvită a maiestăţii Tale şi despre lucrările Tale minunate.” Psalmul 145:5. Aici 
este ceva despre care să vorbim. „Toate lucrările Tale Te laudă, Doamne; şi sfinţii Tăi Te 
binecuvântează. Vor vorbi despre slava împărăţiei Tale şi despre puterea Ta.” Versetele 10, 11. Dacă 
oamenii ar face asta tot timpul, lucrurile precum descurajarea sau teama ar fi necunoscute. 

„Planurile Tale de demult sunt credincioşie şi adevăr.” Ambele cuvinte, „credincioşie” şi „adevăr” 
au aceeaşi rădăcină pe care noi le-am anglicizat ca „amin”. Cuvântul înseamnă „fermitate”, „hotărâre”, 
„soliditate”, „imutabilitate”. Aşa că putem citi „Planurile Tale de demult sunt amin şi amin” sau, aşa 
cum spune Lowth, „invariabil adevărate”. Isus Hristos este „Amin, martorul credincios şi adevărat”. 
Apocalipsa 3:14. Numele Lui este de asemenea Sfătuitor. Is. 9:6. Astfel „toate făgăduinţele lui 
Dumnezeu în El sunt da şi în El Amin”. 2 Corinteni 1:20. 

Toate promisiunile lui Dumnezeu se centrează pe o mare făgăduinţă, şi anume făgăduinţa venirii lui 
Hristos. El nu este nepăsător faţă de făgăduinţa Sa, chiar dacă oameni necredincioşi pot crede că este. 2 
Petru 3:3, 4, 9. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu de când a început lumea şi El „lucrează toate lucrurile 
după sfatul voiei Lui”. Ef. 1:11. Făgăduinţele Lui sunt „invariabil adevărate”. Credincioşia Lui este 
stabilită „chiar în ceruri” (Psalmul 89:2), aşa că făgăduinţa venirii lui Hristos este la fel de adevărată 
precum cerurile. Corpurile cereşti întotdeauna sunt loiale timpurilor lor; cei care le observă mişcările şi 
iau notă de ele ştiu că „vor veni la întâlnire” chiar la secundă; tot aşa va fi cu venirea lui Hristos în slavă 
spre judecată şi salvare. 

„Dumnezeu este refugiul şi tăria noastră, un ajutor prezent în necaz.” Psalmul 46:1. Copiii 
oamenilor îşi fac refugiul la umbra aripilor Sale. Psalmul 36:7. „Pentru că ai făcut din Domnul, care este 
refugiul meu, chiar din Cel Prea Înalt, locuinţa ta; nici un rău nu ţi se va întâmpla şi nici o plagă nu se va 
apropia de locuinţa ta.” Psalmul 91:9, 10. Domnul este tot ceea ce cineva poate cere. El este „un loc de 
refugiu în furtună”, „un umbrar împotriva căldurii”, totuşi El este un soare, chiar „un foc mistuitor” 
(Evrei 12:29) şi „Îşi are calea în vânt şi în furtună”. Naum 1:3. De la El primim lumină şi căldură şi de 
asemenea umbră. Aceasta înseamnă că în El găsim variaţii de temperatură. Dar cei care nu îşi pun 
încrederea în El vor fi în întuneric şi în acelaşi timp vor fi mistuiţi de căldură. „Binecuvântaţi sunt toţi 
cei care îşi pun încrederea în El.” 

„Pe muntele acesta.” Acesta este Muntele Sion. Vedeţi ultimul verset din capitolul precedent. Acesta 
este locuinţa lui Dumnezeu (Psalmul 2:6, 48:1, 2) şi acolo a pregătit El sărbătoarea salvării pentru toţi 
oamenii. 

Mahrama care este aruncată peste tot poporul şi învelitoarea răspândită peste toate naţiunile urmează 
să fie luată pe Muntele Sion. Peste tot pământul, peste toate minţile şi peste toate vieţile se odihneşte 
umbra blestemului. „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii fiind făcut blestem pentru noi.” 
Galateni 3:13. Prin sângele legământului celui noi – legământul cel veşnic – se găseşte iertarea 
păcatelor. Dar dumnezeul acestei lumi a orbit minţile tuturor celor care nu cred (2 Corinteni 4:4) şi 
această învelitoare a necredinţei reţine slava crucii, care înghite blestemul, strălucind înăuntru. Totuşi, 
când inima se întoarce la Domnul, învelitoarea este luată. Adevărata lumină străluceşte acum şi oricine 
vrea poate vedea lumina în lumina Lui. Chiar dacă majoritatea nu va crede, ci va persista în umblarea în 
întuneric, vine timpul când chiar şi ei vor vedea despre calea lui Dumnezeu că este perfectă şi vor fi 
obligaţi prin forţa dovezii să recunoască faptul că El este drept. Mahrama care a ascuns minunata lucrare 
a lui Dumnezeu va fi îndepărtată la judecată şi Dumnezeu va sta drept. Atunci va fi prea târziu, pentru 
ca cineva să primească beneficiul din lumina care va străluci, de vreme ce ei au respins lumina când se 
putea umbla în ea. 

Această învelitoare, blestemul, care este chiar şi acum îndepărtată de la toţi cei care cred cu 
adevărat, va fi pentru totdeauna îndepărtată de pe pământ. Pământul însuşi va fi eliberat de robia 
corupţiei la slava libertăţii fiilor lui Dumnezeu. Căci „El va înghiţi moartea în victorie; şi Domnul 
Dumnezeu va şterge lacrimile de pe toate feţele; şi ruşinea poporului Său o va îndepărta de pe tot 
pământul.” Lacrimile vor fi şterse, deoarece cauza lacrimilor – păcatul şi moartea – va fi îndepărtată. 
Comparaţi Apocalipsa 21:1-5 pentru o dovadă mai clară că în profeţia lui Isaia avem în detaliu lucrurile 
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care sunt doar pe scurt menţionate în Noul Testament.  
„El va înghiţi moartea în victorie.” Literal, „El va înghiţi moartea în eternitate” sau pentru 

totdeauna. În 1 Corinteni 15:54 avem acelaşi lucru citat şi acolo avem grecescul „victorie”, pe când în 
Versiunea ebraică a lui Isaia 25:8 este la fel de clar, „eternitate”. Indică aceasta vreo contradicţie sau 
lipsă de armonie în cele două texte? – Nicidecum; doar arată că cele două cuvinte au acelaşi înţeles. 
Victoria, pentru a fi pe deplin victorie, trebuie să fie eternă. O victorie simulată, care nu durează, nu este 
deloc victorie. Când Dumnezeu ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos, ea este pentru eternitate, 
căci „tot ce face Dumnezeu va fi pentru totdeauna”. Ecles. 3:14.  

Dar victoria finală asupra păcatului este doar victoria prezentă asupra păcatului, care este boldul 
morţii. Puterea prin care neprihăniţii vor fi înviaţi din mormintele lor, nemuritori, este identică cu 
puterea prin care în timpul vieţii lor ei au fost ridicaţi deasupra puterii păcatului. Aceasta este puterea 
învierii lui Hristos. Nu a fost posibil ca moartea să-L ţină (Fapte 2:24), pentru că nu a fost găsit nici un 
şiretlic în gura Sa. 1 Petru 2:22. Ioan, în viziunea profetică, a văzut pe Mielul lui Dumnezeu stând pe 
Muntele Sion „şi cu El o mie patruzeci şi patru de mii, având Numele Tatălui Său scris pe frunţile lor.” 
„Şi în gura lor nu s-a găsit şiretlic, pentru că ei sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu.” 
Apocalipsa 14:1-5. Deci, vedem că va exista un popor asupra căruia moartea nu va avea nici o putere, 
aşa cum nu a avut asupra Domnului Isus. Ştim că El nu putea muri decât cu voia Sa, pentru că a fost fără 
păcat. În acelaşi fel, cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:12) 
vor fi superiori morţii. Nici un om, nici măcar Satan, nu poate să ia viaţa de la ei şi prin urmare vor fi 
transferaţi. Transferarea lor fără să vadă moartea nu se datorează întâmplării că ei sunt pe pământ când 
Hristos vine, ci vieţii lor de o neprihănire perfectă prin credinţă. Nu este nimic accidental în asta; este 
lucrarea naturală a vieţii lui Hristos. În orice timp din trecut poporul lui Dumnezeu putea fi transferat, 
dacă în vreun timp s-ar fi putut spune despre ei „Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus”. 

Oamenii sunt salvaţi numai prin neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Nu este o neprihănire 
abstractă, ci este chiar neprihănirea vieţii lui Hristos, „pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, pentru că nu 
este nici o diferenţă” (Romani 3:22) cea care ne salvează. În momentul în care un om, oricât de păcătos 
ar fi, crede în Domnul Isus şi Îl mărturiseşte, este socotit neprihănit. Dumnezeu îl declară neprihănit şi 
aceasta îl face neprihănit. Dacă ar muri chiar în acea oră, aşa cum a fost cazul tâlharului de pe cruce, ar 
fi salvat şi va apărea în cer ca şi cum nu ar fi păcătuit niciodată. Mii de oameni, care niciodată în viaţa 
lor nu au ştiut toate poruncile lui Dumnezeu, nici tot ce este implicat în credinţa lui Isus, vor apărea în 
împărăţia lui Dumnezeu fără vină. În consecinţă, nu toată neprihănirea legii a fost arătată în viaţa lor. Ei 
au trăit inconştient în violarea unor precepte ale legii, dar de toate aceste greşeli tainice, ascunse, au fost 
curăţaţi. Dar ei au învăţat lecţia supunerii faţă de Hristos şi au fost doritori să-I servească. Ei pot fi luaţi 
la cer, de aceea, ei nu vor face vreo ruptură în armonia Lui, pentru că de îndată ce ei văd plinătatea 
neprihănirii lui Dumnezeu o îmbrăţişează cu bucurie. 

Dar dacă toţi neprihăniţii ar fi salvaţi în acest fel ar fi o ocazie pentru acuzatorul fraţilor, care îi 
acuză înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte (Apocalipsa 12:10) de a spune că este imposibil pentru 
Dumnezeu să îi facă pe oameni absolut perfecţi în această lume; că este obligat să îi ia la cer şi să îi 
ferească de atingerea ispitelor lui Satan pentru a-i face perfect neprihăniţi. Pentru a fi sigur, el poate fi 
confruntat cu cazul lui Hristos, care a trăit o viaţă absolut perfectă, în ciuda tuturor tentaţiilor lui Satan; 
dar el evita forţa aceasta spunând, precum oamenii, chiar precum fac creştinii acum, că Hristos a fost 
diferit de alţi oameni. De aceea, pentru a arăta că Hristos a fost aici în această lume fără nici un alt 
avantaj faţă de alţi oameni şi că ceea ce Dumnezeu a făcut prin El, poate să facă pentru toţi, pentru a 
înălţa puterea lui Dumnezeu, pentru a arăta că Hristos are puterea asupra oricărui trup şi pentru a astupa 
în mod eficace gurile tuturor opozanţilor, Dumnezeu nu Îl va trimite pe Isus a doua oară până când nu 
poate arăta către un popor care, asemenea lui Isus, este în mod absolut fără vină şi care, înconjurat de 
păcat, şi supus atacurilor lui Satan, trăieşte pe deplin deasupra puterii păcatului şi a morţii. Ei vor fi 
posesorii deplini ai victoriei care a biruit lumea. Astfel, nu numai gurile celor răi vor fi oprite, dar va fi 
dată mărturia perfectă a puterii lui Dumnezeu de a salva, care va atrage pe mulţi, în ultimele zile, de la 
lume spre Dumnezeu. 

Eternitatea – viaţa eternă – este cea care înghite moartea. Credinţă absolut perfectă înseamnă 
cunoaştere perfectă a Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece „credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin 
Cuvântul lui Dumnezeu”. Romani 10:17. „Cel drept va trăi prin credinţă”, astfel, credinţă perfectă 
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înseamnă viaţă perfectă – viaţa lui Isus manifestată în trupul nostru muritor. Când acest lucru este 
experimentat, individul va fi eliberat de toate bolile, chiar dacă este în trupul lui slab, muritor, cu boala 
atacându-l, exact la fel cum va fi eliberat de orice păcat, chiar când este împresurat şi apăsat de diverse 
ispite. Astfel vor fi Hristos şi cei pe care Dumnezeu îi dă Lui ca semne şi minuni. Vor umbla nevătămaţi 
în mijlocul molimei dezlănţuite, exact cum cei trei evrei au umblat în cuptorul de foc, pentru că „forma 
celui de-al patrulea” este cu ei. Şi aceasta nu va fi doar în timpul când plăgile mâniei neamestecate a lui 
Dumnezeu cad pe cei ticăloşi, ci înainte ca oamenii să ia decizia lor finală, pentru că mărturia va spune 
despre salvarea multora. Este la fel de uşor pentru Dumnezeu să facă pe un om perfect sănătos acum şi 
să îl păstreze aşa, după cum este să îl ţină în viaţă, pentru că este o singură viaţă care face totul. 

În ziua aceea vor spune: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, ne-am încrezut în El şi El ne-a salvat”. 
Nu doar „ne va salva”, ci „ne-a salvat”. Salvarea prezentă, deplină, este siguranţa salvării viitoare. Tot 
ce este necesar pentru un om, este să spună: „Domnul m-a salvat şi mă salvează acum”. Păstraţi 
încrederea şi salvarea va continua. Cei care au devenit familiari cu Domnul, Îl vor cunoaşte când va 
veni. Domnul Însuşi va veni şi nu va fi un străin. „Ne vom bucura şi vom triumfa în salvarea Lui”, 
pentru că ne-am încrezut în El şi am dovedit puterea acelei salvări. Dar puterea salvării este acum la fel 
de merituoasă ca să ne bucurăm de ea cum va fi la venirea Domnului. De aceea, „bucuraţi-vă totdeauna 
în Domnul; şi din nou spun, bucuraţi-vă” (Filipeni 4:4), deoarece cu bucurie vin răscumpăraţii 
Domnului în Sion, muntele lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 17 
ÎNCREDERE ŞI PROTECŢIE 

 
(Isaia 26:1-14, Traducerea Lowth) 

1. În ziua aceea se va cânta acest cântec: În ţara lui Iuda avem o cetate puternică; El va 
întemeia mântuirea ca ziduri şi bastioane. 

2. Deschideţi-vă, porţi, şi lăsaţi naţiunea neprihănită să intre: 
3. Pe cei hotărâţi în minte, Tu îi vei păstra în pace continuă, căci s-au încrezut în Tine. 
4. Încredeţi-vă în Iehova pentru totdeauna; căci în Iehova se găseşte protecţie care nu va 

dezamăgi niciodată  
5. Căci El a umilit pe cei care locuiau pe înălţimi, cetatea cea semeaţă a coborât-o, a doborât-o 

la pământ, a adus-o la un nivel cu ţărâna. 
6. Piciorul va călca peste ea, piciorul celui sărac, paşii celui nevoiaş.  
7. Calea celui neprihănit este perfect dreaptă; Tu nivelezi cărarea celui neprihănit cât se poate 

de exact. 
8. Chiar şi pe calea legilor Tale, Iehova, ne-am pus încrederea în Numele Tău; şi în amintirea 

Ta se găseşte dorinţa sufletului nostru. 
9. Cu sufletul meu Te doresc noaptea; da, cu spiritul meu lăuntric Te-am căutat dimineaţa. 

Pentru că, atunci când judecăţile Tale sunt pe pământ, locuitorii lumii învaţă neprihănirea. 
10. Deşi se arată milă faţă de cel rău, totuşi el nu va învăţa neprihănirea; chiar în ţara 

corectitudinii el se va purta într-un mod ticălos şi nu va ţine cont de măreţia lui Iehova. 
11. Iehova, mâna Ta este ridicată, totuşi ei nu o văd; dar ei vor vedea, cu confuzie, zelul Tău 

pentru poporul Tău; da, focul va arde pe adversarii Tăi. 
12. Iehova, Tu ai hotărât pacea pentru noi; căci chiar lucrările noastre măreţe Tu le-ai 

împlinit pentru noi. 
13. Oh, Iehova, Dumnezeul nostru! Alţi domni în afară de Tine au stăpânit peste noi: de aici 

înainte numai pe Tine şi Numele Tău Îl preamărim. 
14. Ei sunt morţi, nu mai trăiesc; sunt nişte tirani morţi, nu se vor mai ridica. De aceea i-ai 

vizitat şi i-ai distrus şi ai anulat toate amintirile despre ei.  
 
Observaţi diferenţa de punctuaţie din primul verset al traducerii lui Lowth şi versiunea obişnuită. Nu 

este nici o diferenţă de înţeles, dar traducerea lui Lowth o accentuează mai mult. Nu numai că în ţara lui 
Iuda cântecul este cântat, dar şi cetatea este acolo. Desigur, acest lucru se subînţelege în versiunea 
obişnuită. Cetatea este deci Ierusalimul făcut nou – Noul Ierusalim, care se coboară din cer de la 
Dumnezeu. Apocalipsa 3:12; 21:2. Este o cetate construită pe de-a-ntregul nouă şi va ocupa chiar locul 
în care stă cetatea prezentă, numai că va fi mult mai extinsă. Vezi Ioan 14:1, 2, Zaharia 14:1-9; 
traducerea lui Lowth a versetului 15 din Isaia 26 de asemenea indică aceasta: „Tu ai adăugat naţiunii, Tu 
eşti glorificat, Tu ai extins dincolo de graniţele ţării.” 

Aceasta este cetatea pe care patriarhii din vechime au căutat-o. Evrei 10:10, 14-16. Constructorul şi 
făcătorul ei este Dumnezeu, iar temeliile ei sunt descrise în Apocalipsa 21:18-21. Coborând în ţara 
Canaan, ţara promisă lui Avraam şi seminţei lui ca o moştenire, făgăduinţa lui Dumnezeu este împlinită 
chiar literal. A aplica profeţiile referitoare la construirea Ierusalimului la orice lucrare făcură de oameni 
în această condiţie prezentă, reprezintă o grosolană pervertire a Scripturilor şi o depreciere a 
făgăduinţelor Evangheliei. Doar Dumnezeu Însuşi Îşi poate împlini propriile făgăduinţe şi doar El poate 
construi o cetate potrivită pentru moştenirea răscumpăraţilor Săi. 

Ea va fi o „cetate puternică”. Apărarea ei va fi mântuirea. Va fi atât de puternică încât va fi capabilă 
să reziste asediului lui Satan şi al întregilor lui oştiri, incluzând armatele tuturor oamenilor răi care s-au 
antrenat sub steagul lui Satan. Vezi Apocalipsa 20:7-9. Unul va exclama: „Bineînţeles că nimeni din 
univers nu poate lua cetatea lui Dumnezeu, Noul Ierusalim! Ar fi absurd ca cineva să încerce măcar.” 
Foarte adevărat; totuşi, acea cetate nu va fi mai în siguranţă de cum este poporul lui Dumnezeu acum, 
pentru că ea va fi păstrată numai prin aceeaşi putere care îi păstrează astăzi pe cei care se încred în 
Domnul. Cel mai umil şi mai nesemnificativ om de pe pământ care se încrede în Domnul este la fel de 
sigur ca oştirile celor răscumpăraţi din Noul Ierusalim. Cei răi întrec cu mult pe cei neprihăniţi, iar 
oştirea puternică mărşăluind împotriva cetăţii celor salvaţi ar produce teroare în inimile lor dacă nu ar fi 
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învăţat în mod individual puterea mântuirii lui Hristos. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede şi aceasta este puterea care va reprezenta încrederea celor răscumpăraţi 
din Cetatea cea sfântă când va fi asediată de oştirile lui Satan. 

Naţiunea neprihănită este naţiunea care păzeşte adevărul. Isus a spus: „Cel care are poruncile Mele 
şi le păzeşte, Mă iubeşte.” Ioan 14:21. Dumnezeu a încredinţat adevărul Său oamenilor, chiar oamenilor 
răi, pentru a vedea ce vor face cu el. Dacă îl reprimă, atunci mânia lui Dumnezeu este pe drept 
descoperită din ceruri împotriva lor. Romani 1:18. Dar dacă îl păzesc, lăsându-l să aibă drum liber în ei, 
atunci el îi va păzi de orice rău. Adevărul lui Dumnezeu este scutul poporului Său. Psalmul 91:4.  

Dumnezeu este Dumnezeul păcii (Evrei 13:20; 1 Tesaloniceni 5:3); de aceea, toţi cei care îşi pun 
încrederea în El sunt, în mod necesar, păstraţi în pace perfectă. Pacea şi protecţia nu sunt date ca răsplată 
pentru încredere, ci reprezintă consecinţele inevitabile ale încrederii; „pentru că în Iehova nu există 
protecţie care să dezamăgească vreodată”. „În Domnul este o Stâncă veşnică” sau „Stânca Veacurilor”. 
(Versiunea Revizuită). 

Nu este nimic în această lume care să tulbure poporul mai mult ca mândria. Iar mândria este cea pe 
care Domnul a promis că o va doborî. Mândria este o urâciune pentru Domnul. Acest adevăr, în loc să 
ne alarmeze, ar trebui să fie un motiv de bucurie, căci înseamnă eliberare de cel mai rău duşman al 
nostru. Observaţi în capitolele din Isaia pe care le-am studiat deja cât de mult se spune despre doborârea 
a ceea ce este mândru şi semeţ. „El i-a umilit pe cei care locuiesc pe înălţimi, cetatea cea semeaţă El a 
coborât-o.” Dar înainte ca acest timp să vină, El Îşi eliberează poporul din mândrie şi apoi din 
distrugerea ce o urmează. Citiţi făgăduinţa din Psalmul 31:19-21; „Oh, cât de mare este bunătatea Ta pe 
care ai aşezat-o peste cei ce se tem de Tine, pe care ai lucrat-o Tu pentru cei care se încred în Tine 
înaintea fiilor oamenilor! Tu îi vei ascunde în locul secret al prezenţei Tale de mândria oamenilor, Tu îi 
vei păstra într-un loc tainic de disputa limbilor. Binecuvântat să fie Domnul: pentru că mi-a arătat 
bunătatea Lui minunată şi iubitoare într-o cetate puternică.” Observaţi că „de mândria oamenilor” 
promite Dumnezeu că îi va păstra pe cei care se încred în El. Atunci, bineînţeles, El ne păstrează de 
propria noastră mândrie, singura mândrie faţă de care suntem în pericol. 

Ce binecuvântată asigurare se găseşte în versetul 7. Textul ce l-am citat este mult mai apropiat de 
original decât versiunea noastră comună, totuşi este o foarte preţioasă sugestie în ultima. Observaţi 
expresia „Tu, Cel mai drept, ai chibzuit cărarea celui drept”. Cuvântul tradus prin „a chibzui” înseamnă 
„a reflecta”, „a cugeta”. Comparaţi cu Psalmul 1:6. Domnul face din calea poporului Său obiectul unei 
solicitări speciale; El o face dreaptă şi netedă şi de aceea sunt ei drepţi. El nu ţine seama de diferenţele 
dintre persoane, de aceea El are aceeaşi grijă faţă de toţi. Tot ce are cineva de făcut pentru a fi 
neprihănit, este să umble în calea Domnului. Psalmul 119:1, 2. 

„Domnul este bun cu toţi, iar mila Lui tandră este peste toate lucrările Lui.” Psalmul 145:9. El 
înconjoară pe cel rău cu aceeaşi milă ce o are faţă de cel neprihănit. Tot pământul este înconjurat cu o 
atmosferă de har şi milă, în care locuitorii respiră la fel cum fac cu aerul, aşa că nimic nu lipseşte pentru 
salvarea fiecărei persoane. Aşa că, dacă cineva va fi distrus, se va întâmpla numai pentru că el a respins 
mila Domnului. Singurul lucru pe care orice suflet pierdut îl va avea de adus împotriva lui Dumnezeu va 
fi că El S-a purtat milos cu el. „El nu ne face după păcatele noastre, nici nu ne răsplăteşte după 
fărădelegile noastre.” Cu siguranţă că Dumnezeu va fi corect atunci când va judeca, de vreme ce aceia 
care sunt pierduţi au fost împietriţi numai de mila Sa. Vedeţi cazul lui Faraon şi notaţi cum au fost 
îndurarea şi mila Domnului care au împietrit inima sa. El a privit bunătatea Domnului ca pe o slăbiciune 
şi a abuzat de ea. Exodul 8:15, 31, 32; 9:34, 35.  

„Doamne, Tu ai hotărât pacea pentru noi; pentru că tot Tu ai lucrat toate lucrările noastre în noi.” 
Versetul 12. „Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, atât voinţa cât şi înfăptuirea după buna Sa 
plăcere.” Filipeni 2:13. El Se străduieşte să lucreze în toţi, dar mulţi nu Îi vor permite să aibă drum liber 
în ei, iar El nu va forţa pe nimeni, de vreme ce lucrează numai prin dragoste. Mândria oamenilor, 
indisponibilitatea lor de a recunoaşte că nu sunt proprii lor stăpâni, sunt cele care îi ţin să nu se predea 
lui Dumnezeu. Oricine este dispus să admită că nu este nimic şi că nu poate face nimic, nici măcar o 
singură mişcare de la el însuşi, ci Îl va recunoaşte pe Dumnezeu în toate căile lui, va descoperi că 
Dumnezeu lucrează în el, făcându-i calea perfectă. Ce binecuvântare să poţi vedea, din lucrarea lui 
Dumnezeu în lucrurile din jurul nostru, cât de capabil este El să facă toate lucrările noastre în noi, şi să 
facă lucruri minunate. În lucrurile care sunt făcute, puterea veşnică şi divinitatea lui Dumnezeu sunt clar 
văzute. Romani 1:20. Cel mai mic lucru pe care îl face El este mare şi arată puterea Lui infinită. Ei sunt 
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în mod inconştient supuşi în mâinile Sale şi astfel, voia Lui lucrează în ei. Pentru că predarea lor este 
involuntară, nu este moralitate în împlinirea voinţei lui Dumnezeu în ei; dar, atunci când, în mod 
voluntar, ne predăm la fel de deplin după cum lucrurile inanimate fac în mod involuntar aceasta, atunci 
Dumnezeu face calea noastră calea Lui şi ne acordă creditul de a fi făcut ceea ce numai omnipotenţa Sa 
putea îndeplini. Citiţi Psalmul 90:16, 17. 

Alţi domni în afară de Iehova au domnit peste noi. Cine este acela care nu a fost vinovat de 
idolatrie? „Să nu aveţi alţi dumnezei în afară de Mine” nu este o poruncă arbitrară, ci o binecuvântată 
făgăduinţă pentru toţi aceia care îşi pun încrederea în Domnul. Dumnezeu guvernează numai prin iubire 
şi bunătate, dar alţi domni exercită stăpânire peste noi, obligându-ne să îi servim. Fiind eliberaţi din 
robia corupţiei, spunem Domnului „Doar pe Tine şi Numele Tău Îl slăvim de aici înainte”. 

„Ei sunt morţi, nu vor mai trăi; sunt tirani decedaţi, nu se vor mai ridica.” Nu există alt Dumnezeu în 
afară de Iehova. Toţi zeii păgânilor nu sunt nimic. „Au nevoie să fie duşi, pentru că nu pot să meargă. 
Nu vă fie teamă de ei, pentru că nu pot face nici rău, nici bine.” „Dar Domnul este adevăratul 
Dumnezeu, El este Dumnezeul cel viu şi un Rege veşnic.” Ieremia 10:5, 10. Omul este asemenea celui 
pe care îl slujeşte. Prin urmare, cel care slujeşte un mut, un idol mort este el însuşi lipsit de viaţă. „Cei 
care le fac sunt ca ei, aşa este oricine care se încrede în ei.” Psalmul 115:8. Când ne încredem în 
lucrările propriilor noastre mâini, suntem fără viaţă – morţi în greşeli şi păcate; dar fiind făcuţi vii în 
Hristos, domnim împreună cu El în loc să fim stăpâniţi. Nu numai că toţi dumnezeii falşi vor pieri, dar 
chiar şi amintirea lor va fi distrusă. Memorialul lui Dumnezeu, pe de altă parte, durează veşnic. Psalmul 
135:13. 
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CAPITOLUL 18 
GRIJA LUI DUMNEZEU PENTRU POPORUL SĂU 

 
(Isaia 26:19-21, Isaia 27:1-6, Traducerea Lowth) 

19. Morţii tăi vor trăi; decedaţii mei vor învia: treziţi-vă şi cântaţi, voi care locuiţi în ţărână! 
Căci roua ta este ca roua din zori; dar pământul va da afară ca un avort pe tiranii decedaţi. 

20. Vino, poporul Meu, retrage-te în locuinţele tale secrete şi închide uşa după tine; ascunde-te 
pentru un scurt timp, până ce va trece mânia. 

21. Căci iată, Iehova iese din locul Lui pentru a pedepsi pe locuitorul pământului pentru 
fărădelegea lui, iar pământul va dezvălui sângele ce este peste el şi nu va mai acoperi uciderile. 

1. În ziua aceea, Iehova va pedepsi cu sabia Lui, cu sabia Lui bine stăpânită, mare şi puternică 
Leviatanul, şarpele rigid, Leviatanul, şarpele spiralat şi va ucide monstrul care este în mare. 

2. În acea zi, cântaţi această impresionabilă cântare Viei celei iubite. 
J. 3. Eu, Iehova, o păzesc, o voi uda în fiecare moment, voi avea grijă de ea, o voi păzi noaptea 

şi ziua. 
V. 4. Nu am nici un zid pentru apărarea mea; oh, am avut o apărare din spini şi mărăcini! 

Împotriva lor voi mărşălui în luptă. Ar trebui să îi ard împreună. 
J. 5. Ah, mai degrabă să apuce protecţia Mea. 
V. Să facă pace cu Mine! Să facă pace cu Mine! 
J. 6. Cei care provin din rădăcina lui Iacob vor înflori, Israel va înflori şi vor umple faţa lumii 

de roade. 
 
Studentul va observa iniţialele „J” şi „V” înaintea câtorva versete aşezate la început. Acestea ţin 

locul lui Iehova (Jehovah în eng.) şi respectiv, Voce, indicând un dialog între Domnul şi poporul Său, 
despre care traducătorul a presupus că este transcris în prima parte a capitolului. Nu sunt părţi din text, 
ci pur şi simplu exprimă ideea traducătorului. Studentul să compare această traducere cu cea din Biblia 
sa şi să ia sugestia pe care o consideră demnă. 

FĂGĂDUINŢA ÎNVIERII 
 

„Morţii tăi vor trăi; decedaţii Mei vor învia.” Textul este mai clar şi mai convingător aici decât în 
traducerea din versiunea noastră comună. Acolo pare că profetul vorbeşte simplu despre faptul că trupul 
său mort va învia, dar adevărul este că Dumnezeu este Cel care vorbeşte despre proprii Săi morţi – 
despre cei care mor în Domnul. Israel era în doliu, iar Dumnezeu îl mângâie cu asigurarea că morţii lui 
vor învia, pentru că El pretinde pe decedaţii lui ca fiind ai Lui; iar cel care crede în Dumnezeu „chiar 
dacă ar fi mort, va trăi”. 

 
BUCURIE ÎN ŢĂRÂNĂ 

 
„Treziţi-vă şi cântaţi, voi care trăiţi în ţărână!” Din ţărână a făcut Dumnezeu pe om la început şi l-a 

pus peste lucrările mâinilor Sale. Dumnezeu a luat ţărâna ca să facă un rege, un rege care să stăpânească 
peste lucrurile din cer şi pe pământ. Aceasta este asigurarea pentru noi că „El ia pe sărac din ţărână şi 
ridică pe cerşetor din gunoi ca să îi aşeze printre prinţi şi să îi facă să moştenească tronul slavei.” 1 
Samuel 2:8. Domnul nu dispreţuieşte o inimă frântă şi prăbuşită în ţărână (căinţă), pentru că El ştie 
posibilităţile din ţărână. Într-adevăr, acesta este singurul material din care poate fi făcut un om perfect. 
De aceea, când omul, în mândria şi înălţarea lui de sine, s-a îndepărtat de cale şi a căzut, Dumnezeu îl 
întoarce din nou în ţărână şi spune: „Veniţi din nou, voi, copiii oamenilor”. Convertirea este garanţia 
învierii, pentru că nu este altceva decât lucrarea puterii învierii. Poporul lui Dumnezeu se poate bucura 
dincolo de mormânt, pentru că, de când au fost creaţi din ţărână şi făcuţi să stea împreună cu Hristos în 
locurile cereşti, ei ştiu că moartea nu îi poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos 
Isus, Domnul lor. 

 
ROUA DIMINEŢII 

 
Nu este aşa mare diferenţă după cum pare la prima privire între traducerea „Roua este ca roua ierbii” 
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şi „Roua este ca roua dimineţii” care se găseşte în alte versiuni pe lângă cea a lui Lowth; pentru că roua 
ierbii este roua care cade dimineaţa. Versiunea franceză a lui Segond spune „o rouă însufleţitoare”, ceea 
ce este foarte pertinent. Expresia din ebraică este astfel dată într-un lexicon: „roua ce reflectă lumină”. 
Cât de expresivă este aceasta pentru bucuria şi prospeţimea învierii, când poporul lui Dumnezeu reflectă 
lumina vieţii. 

Dar de ce roua poporului lui Dumnezeu este ca roua dimineţii? Răspunsul se găseşte în Psalmul 133. 
Pentru că ei au unitate şi bunătate frăţească, ce reprezintă „roua Hermonului şi este ca roua ce coboară 
de pe munţii Sionului, căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea, chiar viaţa pentru totdeauna.” 

 
DUŞMANII ARUNCAŢI AFARĂ 

 
Cititorul va observa că în loc de „pământul va arunca afară morţii”, Lowth traduce „pământul va 

arunca afară, ca un avort, tiranii decedaţi”. Dacă examinaţi marginea Versiunii Revizuite, veţi vedea că 
termenul ebraic este „Refaim” care reprezintă numele unei naţiuni rele căreia Domnul i-a promis că o va 
arunca afară din Canaan, înaintea copiilor lui Avraam. Vezi Geneza 14:5; 15:20. Deci aici avem o aluzie 
a faptului că învierea este timpul când făgăduinţa lui Avraam va fi împlinită. 

 
RĂZBUNĂTORUL SÂNGELUI 

 
„Iată, Domnul iese din locul Lui pentru a pedepsi pe locuitorii pământului pentru fărădelegile lor; 

pământul, de asemenea, îşi va dezvălui sângele şi nu va mai acoperi uciderile.” Tot sângele neprihănit 
care a fost vărsat pe pământ, de la cel al lui Abel, strigă la Dumnezeu pentru răzbunare. De când 
naţiunile au legalizat crima, în afară de cazul în care este comisă în masă, s-a crezut un lucru de mică 
importanţă a cauza moartea oamenilor. Oamenii lumeşti sunt atât de hotărâţi să îşi ducă la bun sfârşit 
schemele lor, încât nu se gândesc deloc dacă nişte oameni drepţi sunt distruşi într-un proces.Cei ucişi nu 
mai sunt la vedere, pământul îi acoperă şi bea sângele lor, iar asupritorii cred că tranzacţia s-a încheiat. 
Nu este aşa; în curând pământul îşi va da morţii şi nu va mai fi complicele faptelor sângeroase. 

 
SIGURANŢĂ PENTRU POPORUL LUI DUMNEZEU 

 
Va fi un timp teribil când Dumnezeu va ieşi din locul Său pentru a pedepsi pe locuitorii pământului 

pentru fărădelegile lor. Pământul va fi „cu totul dărâmat” şi „devastat”. Profetul Habacuc a avut o 
viziune despre acea zi, în care Dumnezeu „aduce despărţire peste popoare, iar munţii cei veşnici sunt 
risipiţi, dealurile perpetue îngenunchează”. „Înaintea Lui mergea molima şi cărbuni aprinşi ieşeau din 
picioarele Sale.” „Soarele şi luna au stat nemişcate în locuinţa lor, la lumina săgeţilor Tale au ieşit şi la 
strălucirea suliţei Tale care luceşte. Tu ai mărşăluit prin ţară în mânie. Tu ai secerat păgânii în mânie.” 
Când profetul a văzut „marea şi teribila zi a Domnului” a tremurat; buzele lui au tremurat şi chiar oasele 
lui păreau că s-au uscat şi el şi-a dorit să se odihnească în ziua necazului. Citiţi Habacuc 3. Astfel, 
Dumnezeu a promis că în timpul necazului cum nu a mai fost de când sunt naţiunile, poporul Lui va fi 
eliberat. Daniel 12:1. El spune: „Vino, poporul Meu, intră în odăile tale şi închide uşile după tine, 
ascunde-te pentru un scurt timp, până va trece mânia.” Psalmul 91 spune unde se vor ascunde. Acolo 
vor fi ei în timpul miei de ani care există între prima şi a doua înviere (Apocalipsa 20) şi în timpul când 
focul mâniei lui Dumnezeu îi consumă pe cei răi; dar ei nu vor fi mai în siguranţă atunci decât în timpul 
celor şapte plăgi, când vor fi aici, pe pământ, în mijlocul distrugerii. Tot timpul „Domnul va fi speranţa 
poporului Său şi tăria copiilor lui Israel.” Ioel 3:9-16. 

 
VIA LUI DUMNEZEU 

 
„O vie de vin roşu.” Să nu uităm că „vinul cel nou se găseşte în ciorchine” şi că „există o 

binecuvântare în el”. Isaia 65:8. Cel mai bun vin este acela care se procură storcând strugurele direct în 
ceaşcă. Vezi Geneza 40:10, 11. Un astfel de vin a oferit Mântuitorul printr-o minune pentru oaspeţii 
nunţii din Cana, despre care conducătorul sărbătorii a spus că este cel mai bun. Dar via Domnului este 
poporul Său. Isaia 5:1-7. Minunea din Cana arată cum vor aduce roade slujitorii Domnului pentru slava 
Lui. Slujitorii s-au supus cuvintelor Domnului până la literă. Ei nu au nume şi foarte puţine gânduri sunt 
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oferite despre ei, totuşi ei au o foarte importantă parte în minune. A fost făcută de către ei. Vasele erau 
goale, iar Isus a spus: „Umpleţi vasele cu apă”. Servitorii au făcut acest lucru fără nici o obiecţie, chiar 
dacă nu li s-a părut un act necesar. Apoi, Isus a spus: „Scoateţi acum şi duceţi la conducătorul 
sărbătorii”. Aparent, aceasta era o poruncă mai nebunească decât prima, una de natură să evalueze 
poziţia servitorilor, pentru că ar fi putut gândi: „Se vrea vin, nu apă; dacă ducem această apă la 
conducătorul sărbătorii, va crede că îl insultăm şi nu numai că ne vom face pe noi de râs în faţa 
oaspeţilor, dar vom fi concediaţi pentru un act aşa de necuviincios.” Să amintim că în vase s-a pus apă şi 
că Domnul le-a spus servitorilor să scoată şi să ducă naşului apă. Ei au făcut ce li s-a poruncit şi la un 
moment dat, nu ştim exact când, apa a devenit vin. Prin servitorii ca agenţi ai Domnului s-a făcut 
transformarea. 

Astfel ne arată Domnul cum să fim ramuri ale adevăratei Viţe. Ramurile sunt cele care poartă 
roadele, totuşi ele nu le au de la ele însele. Ele sunt pur şi simplu canalele de transmitere a apei de la 
rădăcină la ciorchine. Nu ei fac vinul, dar sunt slujitori folosiţi în realizarea minunii. Acei servitori din 
Cana au acţionat ca ramurile dintr-o viţă. Domnul a făcut prin ei ceea ce în mod obişnuit face prin 
ramurile unei viţe de vie. Dacă noi, asemenea lor, facem tot ce ne spune Domnul, şi noi vom fi ramurile 
purtătoare de roade ale Viţei celei vii. 

 
GRIJA LUI DUMNEZEU PENTRU VIA SA 

 
„Eu Domnul o păzesc, Eu o voi uda în fiecare moment, ca nu cumva cineva să o rănească. Eu o voi 

păzi zi şi noapte.” Aceasta este în de acord cu ceea ce tocmai am învăţat. Dacă rămânem în Cuvântul 
Său, El ne va uda în mod continuu, aşa încât să putem fi roditori. Citiţi Psalmul 1:1-3. O vie care este 
udată cu bunătate zi şi noapte nu poate fi decât una înfloritoare. Iar Domnul nu Îşi uită datoria nici 
măcar un moment. „Cel care te păzeşte nu va dormita. Iată, Cel ce păzeşte pe Israel nu va dormita, nici 
nu va dormi. Domnul este Păzitorul tău; Domnul este umbra ta pe mâna dreaptă. Soarele nu te va bate 
ziua, nici luna noaptea.” Psalmul 121:3-6. Aceasta este cea mai potrivită şi mai înviorătoare făgăduinţă; 
căci în ziua în care Domnul, „cu marea şi puternica Lui sabie” va pedepsi „acel şarpe încovoiat”, care 
este balaurul sau Satan (Apocalipsa 12:9; 20:2), soarele va avea putere să pârlească oamenii cu foc. 
Apocalipsa 16:8, 9; Ioel 1:19, 20. Dar, în tot timpul când focul respingerii harului lui Dumnezeu îi va 
consuma pe cei răi, „va exista un cort pentru umbră în ziua căldurii, pentru refugiu şi adăpost de furtună 
şi ploaie”. Isaia 4:6. Totuşi siguranţa poporului lui Dumnezeu din acea zi nu va fi oferită prin nimic 
altceva decât prin aceeaşi protecţie iubitoare ce le este dată acum zi de zi. 

 
ÎMPLINIREA 

 
„Israel va înflori şi va înmuguri şi va umple faţa lumii cu roade.” Aceasta va fi îndeplinirea lucrării 

Evangheliei, a cărei ultimă proclamare este „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit ceasul 
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor.” Apocalipsa 
14:7. Prin aducerea noastră de roade, Dumnezeu este slăvit. Ioan 15:8. Când Israel va umple faţa lumii 
cu roade, atunci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului. Iar acest lucru va fi îndeplinit prin 
recunoaşterea şi onorarea lui Dumnezeu drept Creator, Cel prin a cărui grijă şi atenţie sunt realizate 
toate procesele din natură; „Căci aşa cum pământul aduce mugurii lui şi aşa cum grădina face să răsară 
din ea lucrurile ce au fost semănate, la fel Domnul Dumnezeu va face neprihănirea şi lauda să răsară 
înaintea tuturor naţiunilor.” 
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CAPITOLUL 19 
COROANA RUŞINII ŞI COROANA SLAVEI 

 
(Isaia 28:1-13, Traducerea Lowth) 

1. Vai de coroana mândră a beţivilor lui Efraim şi de floarea veştejită a frumuseţii lor 
glorioase! De cei care sunt în capul văii bogate, care sunt amorţiţi de vin! 

2. Iată-l pe cel puternic, pe cel extrem de puternic! Ca o furtună cu grindină, ca o vijelie 
distrugătoare; ca un potop iute ale unor ape puternice ce coboară; El îi va azvârli cu putere la 
pământ cu mâna sa. 

3. Vor fi călcate în picioare coroanele mândre ale beţivilor lui Efraim; 
4. Şi floarea veştejită a frumuseţii lor glorioase, care este în capul văii bogate, va fi ca o floare 

timpurie înaintea verii, pe care o culege imediat oricine o vede, şi nici nu o ia bine în mână că o şi 
înghite. 

5. În ziua aceea, Iehova, Dumnezeul oştirilor va deveni o coroană frumoasă, o diademă slăvită 
pentru rămăşiţa poporului Său; 

6. Şi un spirit de dreptate pentru cei care stau în judecată, tărie pentru cei care resping 
războiul la poarta (duşmanului). 

7. Dar chiar şi ei au greşit, prin vin şi prin băutură tare s-au ameţit; preotul şi profetul s-au 
îmbătat de băutură tare; sunt copleşiţi de vin; s-au ameţit prin băutură tare: au greşit viziunea, s-
au poticnit în judecată. 

8. Toate mesele lor sunt pline de vărsături, de murdărie, aşa că nu este nici un loc liber. 
9. „Pe cine (spun ei) va învăţa El cunoştinţa; şi cui va da învăţătură?” Unor copii înţărcaţi, 

luaţi de la sân? 
10. „Căci este poruncă peste poruncă; poruncă peste poruncă; învăţătură peste învăţătură; 

învăţătură peste învăţătură; puţin aici, puţin acolo. 
11. Da, cu adevărat, cu buze gângave şi cu o limbă străină va vorbi El acestui popor. 
12. Căci atunci când le-a spus: Aceasta este adevărata odihnă, daţi odihnă celui obosit; şi 

aceasta este înviorarea; ei nu au vrut să audă. 
13. De aceea, într-adevăr cuvântul lui Iehova va fi pentru ei, poruncă peste poruncă, poruncă 

peste poruncă, învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, puţin aici, puţin acolo; 
pentru ca să meargă înainte şi să cadă înapoi şi să fie zdrobiţi în lanţ şi prinşi. 

 
Există câteva traduceri diferite ale primelor versete din acest capitol. Cititorul va observa că primul 

verset diferă oarecum în traducerea lui Lowth faţă de ce avem în versiunea comună. Versiunea 
Revizuită, totuşi, pare să fie cea mai potrivită, pentru faptul că păstrează un singur subiect peste tot. Aici 
avem coroana mândră a beţivilor lui Efraim, care este floarea veştejită a frumuseţii lui glorioase şi care 
se află în capul văii mănoase. În alte versiuni ar părea că vai-ul este rostit atât împotriva coroanei 
mândriei, cât şi împotriva beţivilor lui Efraim. 

De fapt, oricum nu este o diferenţă, căci de vreme ce coroana mândriei care stă în capul văii 
mănoase este fără îndoială cetatea Samariei, urmează că beţivii lui Efraim suferă în vai-ul rostit 
împotriva ei. 

Nimeni să nu gândească faptul că, deoarece această profeţie vorbeşte despre Efraim şi cetatea 
Samariei care a încetat demult să aibă vreo importanţă ca cetate, este doar locală şi în totalitate 
referitoare la trecut. Citiţi în continuare capitolul şi în special versetul 22 şi vom vedea că distrugerea 
prevestită împotriva lui Efraim este „distrugerea” „întregului pământ”. 

Amintiţi-vă că pământul a fost dat omului la început. Urma să fie posesiunea unui popor perfect. De 
aceea, când Dumnezeu Şi-a scos poporul din Egipt şi le-a dat ţara păgânilor „pentru ca ei să poată ţine 
legile Lui”, a fost ca împlinire a făgăduinţei lui Avraam, că el şi sămânţa sa vor poseda pământul. 
Romani 4:13. Toată lucrarea lui Dumnezeu cu poporul Său, nu contează unde a fost localizată, se 
raporta la acea mare făgăduinţă. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu l-a avut întotdeauna în vedere. 
„Domnul este credincios faţă de făgăduinţa Sa.” În orice timp până la captivitatea lui Iuda poporul ar fi 
putut avea împlinirea făgăduinţei, la înviere; şi ori de câte ori Dumnezeu vorbeşte despre judecăţile ce 
vor veni peste ei din cauza neascultării lor, implică întregul pământ. Când Dumnezeu îi pedepseşte pe 
cei care reprezentau poporul Său, deoarece au devenit precum păgânii, urmează că în acelaşi timp El îi 
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va pedepsi şi pe păgâni. 
Păstrând aceste principii mereu în minte, putem citi această profeţie ca aplicându-ni-se nouă, adică 

poporului lui Dumnezeu de astăzi, nu contează numele lui. Slava acelora care s-au înălţat pe ei înşişi în 
mândrie va fi ca o floare veştejită. „Căci toată făptura este iarbă şi toată frumuseţea ei ca floarea de pe 
câmp; iarba se usucă, floarea se veştejeşte, pentru că Spiritul Domnului suflă peste ea; cu siguranţă 
poporul este iarbă. Iarba se usucă, floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru va rămâne 
pentru totdeauna.” Isaia 40:6-8. 
„Şi floarea veştejită a frumuseţii lor glorioase, care se află la capul văii bogate, va fi ca rodul timpuriu 
înaintea verii, pe care oricine îl vede, îl culege imediat şi nu îl ia bine în mână că îl şi înghite.” Atât de 
rapidă va fi distrugerea celor care se înalţă pe ei înşişi împotriva lui Dumnezeu şi se mândresc cu 
propria lor siguranţă. „Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Căci atunci când vor spune „pace şi 
siguranţă”, o distrugere bruscă va veni peste ei, ca durerea peste o femeie însărcinată; şi nu vor scăpa.” 1 
Tesaloniceni 5:2, 3. 

Ce privelişte slăvită se găseşte în versetele 5, 6! Când coroana mândriei va fi călcată în picioare şi 
frumuseţea glorioasă a călcătorilor va fi o floare veştejită, „în ziua aceea, Domnul oştirilor va fi coroana 
slavei şi diadema frumuseţii pentru restul poporului Său, un spirit de dreptate pentru cei care stau în 
judecată, tărie pentru cei care dau războiul la poartă”. Restul este rămăşiţa, iar rămăşiţa va fi salvată. 
Dumnezeu este din veşnicie în veşnicie; de aceea, cei care Îl au pe El drept coroană a slavei, au o 
coroană „care nu se veştejeşte”. Cerurile şi pământul se vor strânge ca o haină, dar El rămâne acelaşi şi 
anii Lui nu se micşorează. 

De vreme ce Dumnezeu urmează să fie coroana slavei poporului Său în ziua distrugerii tuturor, zi în 
care oamenii aroganţi se mândresc, este clar că numai în Dumnezeu se încred oamenii acum şi fac din El 
mândria lor. „Înţeleptul să nu se slăvească în înţelepciunea lui, cel bogat să nu se slăvească în bogăţiile 
lui; ci cel ce se slăveşte să o facă în aceasta: pentru că înţelege şi Mă cunoaşte că Eu sunt Domnul care 
exercit bunătate iubitoare, judecată şi dreptate pe pământ; căci în aceste lucruri găsesc plăcere Eu, zice 
Domnul.” Ieremia 9:23, 24. „Domnul cunoaşte gândurile înţeleptului, că sunt deşarte. De aceea nici unul 
să nu se slăvească în oameni.” 1 Corinteni 3:20, 21. „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii pentru 
a distruge pe cele înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să distrugă pe cele ce sunt 
tari, şi lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, da, chiar şi lucrurile care nu sunt, ca să aducă la 
nimic lucrurile care sunt; pentru ca nici o făptură să nu se slăvească în prezenţa Sa. Dar ai Lui sunt în 
Hristos Isus, care este făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 
pentru ca, după cum este scris, cel ce se slăveşte, să se slăvească în Domnul.” 

Domnul urmează să fie coroana slavei poporului Său. El Însuşi va fi singurul ornament pe care îl va 
purta poporul Său. Frumuseţea lor trebuie să fie „omul ascuns al inimii în ceea ce este incoruptibil, 
ornamentul unui spirit blând şi liniştit care este de mare preţ în ochii lui Dumnezeu.” 1 Petru 3:4. 
Această coroană a slavei nu va fi apreciată de lume. Într-adevăr, e posibil ca lumea să batjocorească pe 
cei care o poartă, aşa cum au făcut şi cu Hristos Însuşi. „Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a 
cunoscut pe El.” 1 Ioan 3:1. Când Hristos a fost pe pământ nu avea „nici frumuseţe, nici strălucire” şi 
când oamenii L-au văzut, nu era nici o strălucire în El care să îi facă să Îl dorească, de aceea şi-au 
ascuns feţele de El şi L-au considerat lovit de Dumnezeu. Isaia 53:2, 3. Totuşi avea o slavă ce putea fi 
văzută de cei care aveau ochi pentru ea, chiar „slava singurului născut din Tatăl”, dar era slava harului şi 
a adevărului. Ioan 1:14. Când Domnul va veni, cei care au această frumuseţe – frumuseţea sfinţeniei – 
vor străluci ca soarele. Matei 13:43. Cei care arată acum o asemenea apreciere faţă de frumuseţea 
Domnului încât vor fi fericiţi cu ea, fără să o desconsidere căutând a o suplimenta cu ornamentele lumii, 
chiar dacă nu vor fi consideraţi frumoşi, au siguranţa că în toată veşnicia vor fi la fel de frumoşi ca 
cerurile. 

Va veni timpul când „sfinţii vor judeca lumea” şi îngerii. 1 Corinteni 6:2, 3. Cu siguranţă, atunci vor 
avea nevoie de cea mai bună judecată; de aceea, Domnul oştirilor va fi „un spirit de dreptate pentru cel 
care stă în judecată”. Nu va fi nici o judecată umană exercitată în acea zi, ci judecata Domnului Însuşi, 
lucrând în oameni. Dar adevărul că această judecată perfectă va fi exercitată de sfinţii în slavă este 
stabilită pentru motivul ca ei să nu acţioneze nebuneşte acum. Dumnezeu este acum judecată pentru toţi 
cei care se încred în El la fel de mult ca în ziua judecăţii. La fel cum Spiritul Său va fi cel care va vorbi 
în copiii Lui când vor fi chemaţi să răspundă pentru nădejdea care este în ei (Matei 10:20), aşa va fi El 
acum înţelepciune şi judecată pentru ei în toate chestiunile vieţii. Isaia 54:13; Psalmul 1:1-3; Coloseni 
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1:9, 10. Dar, să amintim că acest spirit de judecată nu este decât manifestarea smereniei cu care sunt 
înfrumuseţaţi cei din poporul lui Dumnezeu. „Pe cel smerit îl va conduce El la judecată şi pe cel smerit 
îl va învăţa El calea.” Psalmul 25:9. Nu este mai bine să recunoaştem că nu avem deloc înţelepciune şi 
să avem înţelepciunea lui Dumnezeu, care este perfectă, decât să ne mândrim cu independenţa noastră şi 
să fim lăsaţi să acţionăm nebuneşte? Cu alte cuvinte, nu este mult mai bine să acţionăm înţelept şi să 
dăm lui Dumnezeu cinstea, decât să acţionăm nebuneşte şi să luăm cinstea asupra noastră? 

Dumnezeu spune că preotul şi profetul, la fel ca poporul, s-au îmbătat de vin şi sunt în afara căii prin 
băuturi tari şi de aceea „se poticnesc în judecată”. Aceasta este prea adevărat în sensul literal, pentru că 
este un lucru trist că foarte mulţi pretinşi creştini, inclusiv mulţi dintre cei care se numesc pastori ai 
Domnului, sunt deseori mai degrabă plini cu vin în care este lipsă mai mult de cumpătare decât de 
Spirit. Dar există un vin împotriva folosirii căruia nici o societate de temperanţă care a fost vreodată 
formată nu a protestat, şi acela este vinul Babilonului, vinul mândriei lumeşti. Apocalipsa 14:8; 18:3. 
Este foarte uşor pentru creştini să devină intoxicaţi cu priveliştea faimei lumeşti şi a aplauzelor şi astfel 
să se depărteze de simplitatea credinţei. Mândrul Babilon, Biserica Romei, a cărei religie este pompă 
exterioară, prosperitate lumească şi putere politică nu este altceva decât totalitatea lucrării spiritului 
lumesc din oameni. Păziţi-vă de această formă de beţie ca nu cumva să vă găsiţi în locul în care „nu mai 
este nici un loc curat”. Isaia 28:8. Compară cu Apocalipsa 18:2. 

Cei care sunt îmbătaţi de vinul propriei lor mândrii şi care, încrezându-se în propria lor înţelepciune, 
dispreţuitori faţă de călăuzirea directă a clarului şi simplului Cuvânt al lui Dumnezeu – „laptele simplu 
al Cuvântului” – spun sfidător: „Pe cine va învăţa El cunoştinţa? Şi pe cine va face El să înţeleagă solia? 
Cei care sunt înţărcaţi, luaţi de la sân? Pentru că este precept peste precept, precept peste precept; 
învăţătură peste învăţătură; învăţătură peste învăţătură, puţin aici, puţin acolo.” Deşerţi în imaginaţiile 
lor şi umpluţi de mândria propriilor lor opinii, crezându-se competenţi să stea în judecată cu Biblia, 
oamenii iau în nume de rău a fi învăţaţi precum copilaşii. Totuşi, în nici un alt fel nu pot intra în 
împărăţia cerului. Matei 18:3. Oamenii lumii, „pretinzând că sunt înţelepţi”, aleg să complice lucrurile, 
să facă un „sistem” complex de credinţă; copiii învaţă acceptând afirmaţii simple ale realităţii. Copilul 
creşte în cunoştinţă doar crezând şi în consecinţă creşte rapid. În nici o altă perioadă nu învaţă o 
persoană atât de mult şi atât de rapid ca în primii trei sau patru ani, când ia totul prin credinţă. După 
aceea, pe măsură ce „ajunge la ani de învăţătură”, el crede că trebuie să producă înţelepciune, în loc să o 
primească asemenea unui dar de la Dumnezeu, progresul său este mult mai slab. Dar Dumnezeu a vrut 
ca fiii Lui să rămână mereu copilaşi, pentru ca progresul lor în înţelepciune să fie la fel de mare în anii 
de mai târziu după cum a fost la început. Aşa că El va continua să îi înveţe dându-le precept după 
precept, precept după precept, învăţătură după învăţătură, învăţătură după învăţătură, puţin aici, puţin 
acolo. Repetarea constantă a adevărurilor care, deşi simple, conţin infinitul, este calea de a obţine 
„înţelepciunea care vine de sus”. 

Dar ce spunem despre afirmaţia că acest soi de învăţătură va fi dat poporului „pentru ca ei să meargă 
înainte şi să cadă înapoi, să fie zdrobiţi, prinşi în lanţ şi luaţi”? Este acelaşi lucru pentru care aducea Isus 
mulţumiri, spunând: „Îţi mulţumesc, Tată, Domnul cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste 
lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.” Matei 11:25. Oamenii merg cu capetele 
atât de înălţate, căutând după înţelepciune, încât se împiedică în adevărul simplu ce stă la picioarele lor. 
Nu este acesta un lucru pentru care să mulţumim, şi anume că singurul fel în care Dumnezeu face 
drumul vieţii greu pentru oricine este prin a-l face uşor? Cum pot oamenii înţelepţi ai pământului care se 
împiedică şi cad peste învăţătura Domnului să Îl acuze de nedreptate în modul în care lucrează cu ei, 
când ceea ce El a pus înaintea lor era atât de simplu încât şi un prunc poate înţelege? A spune că drumul 
vieţii a fost prea greu pentru ei, ar însemna să nege toate pretenţiile lor de înţelepciune şi să 
mărturisească faptul că ei nu ştiu la fel de mult ca un prunc. Nu, nu există scuză. Singurul motiv pentru 
care cineva se abate de la adevăr este că nu ascultă. Dumnezeu nu numai că le oferă odihnă şi pace, dar 
spune: „Aceasta este odihna în care trebuie să se odihnească cel obosit şi aceasta este înviorarea”; dar ei 
refuză să asculte. I-ar face conlucrători cu El, dar ei nu vor. Să nu refuzăm să învăţăm această lecţie. 
„Vedeţi să nu Îl refuzaţi pe Cel ce vorbeşte.” 
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CAPITOLUL 20 
TEMELIA CEA SIGURĂ 

 
(Isaia 28:14-18, Traducerea Lowth) 

14. Ascultaţi cuvântul lui Iehova, voi batjocoritorilor; voi din poporul acesta din Ierusalim, 
care vorbiţi absolut sentenţios, 

15. Care spun: Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut un acord cu mormântul: plaga 
ce se va revărsa nu ne va atinge, căci am făcut din falsitate refugiul nostru şi ne-am ascuns sub 
înşelăciune. 

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Iehova: Iată, aşez în Sion ca temelie o piatră, o piatră 
aprobată; o piatră din capul unghiului, preţioasă, de nezdruncinat: cel care se încrede în El nu va 
fi zdruncinat. 

17. Şi voi împărţi judecata prin regulă, judecată strictă prin firul de plumb; şi grindina va 
mătura falsitatea, iar apele vor inunda locurile ascunse. 

18. Legământul vostru cu moartea va fi rupt, iar acordul vostru cu mormântul nu va dăinui 
când se va revărsa plaga, prin ea veţi fi culcaţi la pământ. 

 
Cititorul să citească din nou cu atenţie prima porţiune a acestui capitol împreună cu versetul al 

douăzeci şi doilea şi să îşi amintească faptul că distrugerea şi avertismentele date sunt pentru noi nu mai 
puţin ca pentru poporul din timpul lui Isaia. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi ni se adresează la fel de 
direct ca şi când am auzi tonul glasului profetului. 

Cuvântul lui Dumnezeu este aici pentru aceia care sunt mândri, orgolioşi, care ştiu atât de mult după 
părerea lor încât nu sunt dispuşi să fie învăţaţi. Fiind dispreţuitori faţă de faptul că sunt consideraţi atât 
de ignoranţi încât au nevoie de preceptele simple ale Scripturii, „precept peste precept, învăţătură peste 
învăţătură, puţin aici, puţin acolo”, ei eşuează în a învăţa ceva. Cazul celor despre care vorbeşte Pavel în 
Romani 1:22 nu este ciudat pentru ei. Ori de câte ori oamenii pretind că sunt înţelepţi, devin nebuni; de 
aceea, „dacă cineva dintre voi pare că este înţelept în această lume, să devină nebun ca să fie înţelept. 
Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie pentru Dumnezeu.” 1 Corinteni 3:18, 19. 

Nebunia celor care pretind că sunt înţelepţi este văzută din ceea ce îşi pun ei încrederea ca siguranţă. 
Ei spun: „Am făcut un legământ cu moartea şi un acord cu iadul. Când se va revărsa plaga nu va veni 
peste noi pentru că am făcut din minciuni refugiul nostru şi ne-am ascuns sub falsitate.” Isaia 28:15. S-
au gândit să o ia înaintea lui Dumnezeu şi să întrerupă pedeapsa ce o va aduce El. Au mituit moartea ca 
să îi protejeze, dar moartea şi iadul sunt protectori slabi. Falsitatea şi minciuna nu pot salva. Singurul loc 
de protecţie pe care îl are moartea este mormântul. A fi în acord cu iadul înseamnă să mergi la pierzare 
în mod deliberat. Este precum copilul care fuge la tigru să îl protejeze de urs. 

„Nici o minciună nu este din adevăr.” De aceea, oricine respinge adevărul alege falsitatea. Sunt 
mulţi oameni care se mândresc cu onestitatea lor, dar care totuşi se ascund sub falsitate. Posibil că ei nu 
spun în mod deliberat minciuni, dar adevărul este un întreg şi oricine respinge în mod deliberat vreun 
adevăr, prin aceasta respinge tot adevărul. Acea porţiune din adevăr pe care o alege el ca să o reţină, o 
transformă într-o minciună. Romani 1:25. Satan lucrează „cu toată puterea, cu semne şi minuni 
mincinoase şi cu toată amăgirea nedreptăţii în cei care pier, pentru că nu au primit dragostea adevărului 
ca să fie salvaţi.” 2 Tesaloniceni 2:9, 10. Şi toţi cei care nu primesc dragostea adevărului vor pieri cu 
siguranţă, pentru că doar El este scutul şi pavăza. Psalmul 91:4. 

Adevărul nu poate fi susţinut de o falsitate. Adevărul şi falsitatea nu au nici o legătură. Adevărul 
înseamnă ceea ce este, de aceea adevărul este viaţă. Aceasta se vede în cuvintele lui Hristos: „Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa”. Ioan 14:6. Şi de vreme ce adevărul este viaţă, falsitatea este moarte. Aşa că, a 
face din minciuni refugiu, sperând că prin ele scapi de moarte, este ca un om care îşi taie singur gâtul 
pentru a scăpa de spânzurătoare. Cei care se abat de la adevăr, încrezându-se în moarte pentru a-i salva, 
au spus: „Când se va revărsa plaga, nu va veni peste noi”. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
Iată, pun în Sion ca temelie o piatră, o piatră încercată, o piatră preţioasă din capul unghiului, o temelie 
sigură. Cel care crede nu se va grăbi: voi aşeza de asemenea judecata prin învăţătură şi dreptatea prin 
firul de plumb şi grindina va mătura refugiul minciunilor, iar apele vor inunda locurile ascunse.” „Şi 
legământul vostru cu moartea va fi anulat, iar acordul vostru cu iadul nu va dăinui; când se va revărsa 
plaga, veţi fi striviţi de ea.” 
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Această temelie sigură este adevărul, căci Hristos este adevărul. Ioan 14:6. Iar El este singura 
temelie (1 Corinteni 3:11) care va dăinui. Tot ce nu este în armonie cu aceasta va fi măturat, căci chiar 
moartea va fi distrusă.  

O temelie este cea pe care se construieşte. În ebraică, cuvântul „a crede” provine de la o rădăcină 
care are şi specificarea „construi”, „a întemeia”. În 2 Cronici 20:20: „Credeţi în Domnul, astfel veţi fi 
întăriţi”, cuvintele „credeţi” şi „veţi fi întăriţi” provin din acelaşi cuvânt ebraic, iar propoziţia ar putea fi 
tradusă: „Construiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi zidiţi”. Avraam a zidit pe Domnul când a 
crezut în Dumnezeu. 

Hristos este temelia cea sigură. El este de asemenea Cuvântul, Cuvântul cel viu. El este adevărul şi 
Cuvântul Său este adevărul. De aceea, oricine construieşte pe Cuvântul Său, construieşte pe stâncă şi 
când apare ploaia şi vin potopurile, când vântul suflă şi loveşte în casă, aceasta nu cade. Matei 7:25, 26. 
Dar oricine nu construieşte pe cuvintele Lui – adică, oricine nu lasă aceste cuvinte să îl controleze şi să 
se manifeste în viaţa lui – construieşte pe nisip; şi când valurile se ridică, iar ploaia cade, când vântul 
suflă şi loveşte în casă, ea va cădea şi distrugerea ei va fi mare. Stânca va sta, pentru că este „Stânca 
veacurilor”. „În Domnul, Iehova este Stânca veacurilor.” Isaia 26:4. Oricine construieşte pe Domnul nu 
va fi dat de ruşine (Romani 9:33) şi nici nu va fi distrus. 1 Petru 2:6. Aşa cum spune textul „nu se va 
grăbi”. Nu va trebui ca el să fugă atunci când vine furtuna, pentru că el este deja în locul siguranţei. „Cel 
ce locuieşte în locul tainic al Celui Prea Înalt, va rămâne sub umbra Celui Atotputernic.” „Voi spune 
despre Domnul, El este refugiul şi fortăreaţa mea; Dumnezeul meu, în El mă încred.” 

Această piatră pe care Dumnezeu o aşază în Sion ca temelie este o „piatră încercată”. „Dumnezeu 
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” Dumnezeu a pus caracterul Său în Hristos. El S-a pus pe Sine 
în joc pentru răscumpărarea omenirii şi L-a trimis pe Hristos să facă lucrarea. El a făcut o promisiune lui 
Avraam şi seminţei lui şi a confirmat-o cu un jurământ pentru ca să avem o puternică mângâiere, noi cei 
care am alergat la refugiul nădejdii făcute nouă, nădejde ce o avem ca o ancoră a sufletului, sigură şi 
puternică şi care intră dincolo de perdea, unde a intrat pentru noi înainte mergătorul, Hristos. Evrei 6:13-
20. Astfel, învăţăm că Dumnezeu a jurat pe El Însuşi că va ierta păcatele celor care caută iertare prin 
Hristos. Isus Hristos este manifestarea lui Dumnezeu. Dacă Hristos ar fi eşuat ori s-ar fi descurajat din 
cauza dificultăţilor sarcinii Sale, jurământul lui Dumnezeu ar fi fost rupt, dar dacă jurământul lui 
Dumnezeu ar fi fost rupt, atunci viaţa lui Dumnezeu ar fi fost pierdută; şi de vreme ce El este Creatorul 
şi susţinătorul tuturor lucrurilor, totul ar fi încetat să mai existe. Acum vedem cât de bine încercată este 
temelia pe care suntem rugaţi să construim. Dumnezeu S-a aşezat pe El Însuşi şi greutatea întregului 
univers pe ea şi a rezistat testului. De aceea, ne putem odihni pe ea cu încredere. Este o piatră preţioasă 
pentru cei care cred. 

Cuvântul va fi singurul standard la judecată. Cuvântul este neprihănire, iar neprihănirea va fi firul cu 
plumb. Toată clădirea trebuie să corespundă cu această temelie. Nimic ce este afară de margine nu 
trebuie protejat; adică, nimic nu trebuie să fie deasupra Cuvântului. Tot ce este în afara Cuvântului lui 
Dumnezeu va fi măturat de plaga ce se va revărsa. Grindina va mătura refugiul minciunilor. Citiţi Iov 
38:22, 23; Apocalipsa 16:21. 

Această piatră încercată şi pusă ca temelie este o piatră vie. 1 Petru 2:4. Oricine vine în contact cu ea 
este făcut viu. Lucrurile vii cresc şi astfel, în Hristos, „toată clădirea bine alcătuită într-un mod potrivit 
laolaltă creşte într-un templu sfânt în Domnul.” Citim: „După cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, 
aşa să umblaţi în El, înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întemeiaţi în credinţă.” Coloseni 2:6, 7. Astfel, vedem 
cum casa zidită pe Hristos şi Cuvântul Său nu este ca o casă obişnuită zidită de oameni, care pur şi 
simplu stă pe temelie, ci este o casă vie, construită pe o temelie vie care devine o parte a ei, aşa încât 
casa şi temelia sunt atât de strâns legate împreună şi fiecare parte de cealaltă cum este copacul de 
rădăcinile lui. De aceea, nu este nici un pericol ca acea casă să fie îndepărtată de temelie şi temelia să fie 
lăsată. Oricine care stă pe Cuvântul lui Dumnezeu şi trăieşte prin el, va sta atât timp cât trăieşte 
Dumnezeu şi va fi la fel de nezdruncinat ca şi El. 

Din ultima lecţie, în prima parte a acestui capitol, învăţăm că aceştia, cărora le vorbeşte Domnul, 
resping învăţătura simplă a Cuvântului Său şi de aceea se împiedică şi cad. Pretind că sunt înţelepţi, 
totuşi se împiedică de ceea ce este descoperit pruncilor. Aşa este relaţia lor cu această temelie pe care o 
aşază Domnul şi pe care oamenii trebuie să zidească şi să fie în siguranţă. În timp ce este o temelie şi un 
sanctuar, este de asemenea o „piatră de poticnire”. Isaia 8:14 „Căci este scris: Iată pun în Sion o piatră 
de poticnire şi o piatră a ofensei şi oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” Romani 9:33. Aici, cele 
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două pasaje din Isaia sunt aduse împreună şi învăţăm că acelaşi Domn care este temelia care îi zideşte 
pe acei ce zidesc pe ea şi îi face un sanctuar, este în acelaşi timp o piatră de poticnire. Dacă oamenii nu 
îşi aşază picioarele pe ceea ce trebuie, atunci se împiedică de ea. Astfel, chiar lucrul ce reprezintă 
salvare pentru cei care cred, înseamnă distrugere pentru cei care nu cred. Vezi 1 Petru 2:6-8. Acesta 
fiind cazul, nu există posibilitate ca cineva să Îl acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Când ceea ce aduce 
unor oameni distrugere nu este nimic altceva decât salvarea pe care Dumnezeu o oferă tuturor 
oamenilor; Dumnezeu este cu siguranţă corect atunci când judecă. 
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CAPITOLUL 21 
JUDECATA CEA DREAPTĂ A LUI DUMNEZEU 

 
(Isaia 28:18-29, Traducerea Lowth) 

18. Legământul vostru cu moartea va fi rupt şi acordul vostru cu mormântul nu va dăinui 
când se va revărsa plaga, de ea veţi fi loviţi la pământ. 

19. De îndată ce va trece, vă va prinde; da, dimineaţă după dimineaţă va trece, ziua şi 
noaptea; şi numai raportul ei va aduce groază. 

20. Căci patul este prea mic pentru ca cineva să se întindă, iar acoperământul este prea strâmt 
pentru ca cineva să se strângă sub el. 

21. Căci Domnul, Iehova Se va scula ca la muntele Peraţim, ca în valea Gabaonului va fi El 
mutat cu mânie, pentru ca să Îşi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată şi să-Şi împlinească acţiunea, 
acţiunea Sa neobişnuită. 

22. Şi acum, nu mai batjocoriţi, pentru ca pedepsele voastre să nu devină mai severe: căci am 
auzit un decret deplin şi decisiv de la Domnul, Iehova, Dumnezeul oştirilor, pentru întregul 
pământ. 

23. Ascultaţi şi auziţi-Mi glasul: luaţi aminte şi ascultaţi cuvintele Mele. 
24. Ară gospodarul în fiecare zi ca să semene, deschizând şi spărgând pământul de pe câmp? 
25. După ce a netezit faţa acestuia, nu seamănă el mărar şi aruncă chimen; şi seamănă grâu în 

măsură potrivită, iar orzului şi secarei le pune limite? 
26. Pentru că Dumnezeul lui l-a instruit într-un mod bogat, l-a înzestrat cu cunoştinţă. 
27. Mărarul nu este treierat cu grapa, nici roata carului nu va trece peste chimen; ci mărarul 

se treieră cu nuiaua; 
28. Şi chimenul cu îmblăciul; dar mălaiul cu maşina de treierat. Însă nu va continua astfel 

pentru totdeauna să treiere, nici nu va tulbura cu roata carului său; nici nu îl va zdrobi cu 
copitele animalelor. 

29. Şi acest lucru vine de la Iehova, Dumnezeul oştirilor. El Se arată minunat în sfătuire şi 
mare în împlinire. 

 
Primele cinci versete ale porţiunii redate aici au fost deja analizate, dar au fost scrise din nou pentru 

a păstra legătura. Nu numai ele, ci toate versetele precedente ar trebui citite în legătură cu această lecţie. 
Amintiţi-vă că Biblia nu este alcătuită din texte izolate, ci fiecare scriitor are o solie de la Domnul. 
Nimeni nu poate să prindă sensul Scripturii luând un verset de aici şi unul de acolo, aşa cum nu putem 
pricepe înţelesul unei scrisori pe care o primim, citind o frază de la mijloc, apoi alta aproape de început 
şi după aceea încă una la încheiere. Trebuie să o citim de la început la sfârşit şi când vrem să ne referim 
la o anumită frază din ea trebuie să o păstrăm în legătură cu restul. Trebuie, de asemenea, ca în acelaşi 
timp în care o cităm să ne amintim ce o precede şi ce o urmează. Tot aşa trebuie să tratăm solia pe care 
Domnul ne-o trimite prin profeţii Săi.  

Aceia care îşi amintesc nu numai prima parte a acestui capitol, ci şi capitolele precedente vor şti că 
subiectul principal îl constituie judecăţile lui Dumnezeu. Ultimele zile şi chiar ultimele judecăţi ale lui 
Dumnezeu asupra pământului sunt într-un mod viu evidenţiate. Dar să nu uităm niciodată că ideea este 
mai degrabă salvarea decât distrugerea. Dumnezeu vine să Îşi salveze poporul. Prea mulţi întotdeauna 
fac legătura între Judecată şi gândul răzbunării, ca şi cum Dumnezeu nu ar avea nimic altceva în minte 
decât să distrugă pe cineva. Să ne amintim că Dumnezeu este un Păstor şi că singurul Lui zel este pentru 
turma Sa. Când vine să Îşi elibereze oile din gura leului, care le-ar fi devorat, El este mişcat de 
sentimente de cea mai adâncă dragoste şi milă. Ultima judecată nu este decât o minunată manifestare a 
iubirii veşnice a lui Dumnezeu faţă de poporul Său. Citiţi din nou Isaia 27:3, 4: „Eu, Domnul, o păzesc; 
o voi uda în fiecare moment pentru ca nimeni să nu o rănească, Eu o voi păzi zi şi noapte. Nu există 
furie în Mine.” Dumnezeu este dragoste la fel de mult când va distruge pe cei răi, care ar distruge 
poporul Său, ca atunci când dă viaţă lumii. În efectuarea judecăţilor Lui măreţe, „mila Lui rămâne 
pentru totdeauna”. Vezi Psalmul 136:10-24. 

La fel de mare cum este puterea lui Dumnezeu de a distruge este puterea Lui de a răscumpăra. 
Distrugerea celor răi nu este decât o parte a marii lucrări de răscumpărare. Aceasta este arătat în moartea 
lui Hristos. Hristos a murit pentru lumea păcătoşilor. El a fost făcut păcat pentru noi şi de aceea a suferit 
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pedeapsa păcatului. El a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim făcuţi neprihănirea lui 
Dumnezeu în El, şi tot aşa, El a suferit ca un păcătos pentru ca păcătoşii vinovaţi să poată fi salvaţi de 
mânia lui Dumnezeu prin El. Dându-Şi singurul Fiu ca să moară pentru păcătoşi şi dându-Se pe Sine în 
Fiul Său, Dumnezeu ne-a arătat nu numai soarta inevitabilă a păcătoşilor, ci şi cât de mult nu Îşi doreşte 
să vadă măcar un păcătos pedepsit. El nu are plăcere în moartea nimănui. Vezi Ezechiel 33:11. Cei răi 
care vor fi distruşi în ultima zi nu vor face decât să ia asupra lor ceea ce nu au vrut să împărtăşească cu 
Hristos. Crucea lui Hristos apare în orice lucru. Astfel, în descrierea judecăţilor viitoare, Dumnezeu ne 
face cunoscute câteva din suferinţele lui Hristos pentru păcătoşi, ca să ştim cât de mare este puterea Lui 
de acum de a-i răscumpăra pe cei care fug la El pentru refugiu.  

Astfel putem înţelege că atunci când Dumnezeu se ridică la Judecată şi este „mânios ca în valea 
Gabaonului” (vezi Ios. 10:10, 11), unde a lovit pe vrăjmaşii poporului Său şi „i-a ucis”, „i-a alungat” şi 
„a aruncat pietre mari din ceruri peste ei” (Compară cu Apocalipsa 16:21), este pentru El o „lucrare 
străină”. Îngerii au fost aduşi la tăcere şi cerurile au rămas mute de uimire când Dumnezeu Şi-a arătat 
minunata Sa dragoste faţă de om dându-L pe Fiul Său să moară. Un asemenea mod de a arăta iubirea, nu 
pentru prieteni, ci pentru vrăjmaşi, poate să fie concepută şi înţeleasă numai de inima lui Dumnezeu. 
Dar chiar şi îngerii doresc să o înţeleagă. Vezi 1 Petru 1:10-12. De vreme ce nici un om sau înger nu 
poate înţelege dragostea lui Dumnezeu manifestată în moartea lui Hristos pentru păcătoşi, nimeni să nu 
acuze pe Dumnezeu într-un mod copilăresc de nedreptate şi cruzime atunci când citeşte despre 
judecăţile ce urmează să cadă peste acei care resping răscumpărarea ce este în Hristos Isus. 

Lucruri teribile vor veni, de asemenea. „Numai raportul despre ele va produce groază.” Profetul 
Habacuc a văzut într-o viziune timpul în care Domnul a ieşit să-Şi salveze poporul, treierându-i pe 
păgâni prin puterea ce era ascunsă în partea Sa glorioasă, rănită (Habacuc 3:4, margine, 12, 13) şi a 
spus: „Am auzit şi pântecele mi-a tremurat, buzele au început să tremure, putrezirea mi-a intrat în oase 
şi am tremurat în locul meu; ca să mă odihnesc în ziua necazului când vine împotriva poporului care L-
au invadat.” Versetul 16, R.V. La fel, Isus, descriind ucenicilor Lui groaza acelei zile, a spus: „Vor fi 
semne în soare, lună şi stele; peste pământ – pustiirea naţiunilor. Rămânând uluiţi din cauza vuietului 
mării agitate, oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea lucrurilor care vor veni peste lume, căci puterile 
cerurilor vor fi clătinate.” Luca 21:25, 26, R.V. 

„În ziua aceea, omul îşi va arunca la şobolani şi la lilieci idolii de argint şi de aur pe care le-a făcut 
ca să li se închine pentru a se băga în crăpăturile stâncilor, de teama Domnului şi de slava măreţiei Lui, 
când Se va ridica să clatine teribil pământul.” Isaia 2:20, 21. Toţi oamenii de pe acest pământ, atât cei 
mari cât şi cei mici, vor alerga ca să se ascundă şi vor spune munţilor şi stâncilor „Cădeţi peste noi şi 
ascundeţi-ne de faţa Celui care stă pe tron şi de mânia Mielului; căci a venit marea zi a mâniei Lui şi 
cine poate sta în picioare?” Apocalipsa 6:15-17. Dar nu va exista loc de ascuns, „căci patul este prea 
scurt pentru ca cineva să se întindă, iar învelitoarea este prea strâmtă pentru ca cineva să se strângă sub 
ea.” Aceasta este o imagine pilduitoare, izbitoare pe care cu toţii o putem înţelege. Cine nu a suferit în 
viaţa lui de frig? Oricât ai încerca, nu ai protecţie. Domnul foloseşte o asemenea experienţă pentru a 
ilustra eforturile zadarnice ale celor care vor să scape de judecăţile Lui drepte. Nu va exista nici un loc 
de ascunzătoare, căci atunci Dumnezeu „va aduce la lumină lucrurile ascunse ale întunericului”. 1 
Corinteni 4:5. 

Acum, iată un îndemn pentru toţi: „De aceea, nu mai fiţi batjocoritori pentru ca legăturile voastre să 
nu se facă mai puternice; căci am auzit de la Domnul oştirilor despre o mistuire ce aşteaptă pe tot 
pământul.” La fel cum Evanghelia este „pentru toţi oamenii”, tot aşa, toţi oamenii sunt luaţi în raportul 
acestor judecăţi. Ele nu vin peste o localitate particulară, ci peste tot pământul. Comparaţi aceasta cu 
Psalmul 2 „De ce se întărâtă păgânii, iar oamenii îşi imaginează lucruri deşarte? Regii pământului se 
adună şi conducătorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său spunând: ‚Să 
le rupem legăturile şi să aruncăm funiile de la noi.’” Vor intra într-o alianţă cu moartea şi cu mormântul 
împotriva Domnului, dar Domnul va râde de eforturile lor deşarte. Fiul, pe care ei Îl dispreţuiesc, „îi va 
distruge cu o nuia de fier” şi îi „va zdrobi ca vasul unui olar”. Aşa că îndemnul vine: „Fiţi înţelepţi, voi, 
regilor, fiţi instruiţi, voi, judecători ai pământului”. Dacă nu, legăturile pe care în zadar cred că le vor 
rupe şi arunca se vor face mai strânse; dar dacă se supun pe ei înşişi jugului Domnului, atunci vor găsi 
semnele legăturilor libertăţii, de vreme ce ele sunt legăturile iubirii. 

La sfârşitul acestui capitol pe care îl studiem avem o lecţie de la anotimpuri şi lucrul care vine cu 
fiecare dintre ele. La fel cum în serviciul din tabernacolul iudeilor întreaga lucrare a Evangheliei era 
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prezentată în simbol în fiecare an, la fel este şi acum şi a fost de la început, în natură. Timpul 
semănatului şi secerişului sunt amintiri anuale pentru toţi oamenii despre lucrarea lui Dumnezeu pentru 
oameni – despre Evanghelie şi împlinirea ei. Cu toţii suntem familiarizaţi cu creşterea cerealelor, cu 
secerişul, aşa că nu avem nevoie decât să citim ultimele cinci versete din Isaia 28 pentru a avea material 
pentru multe lecţii. 

Gospodarul nu ară tot timpul, nici nu seamănă tot timpul. Când a brăzdat pământul şi l-a grăpat, 
făcând suprafaţa netedă, atunci aruncă diversele tipuri de grăunţe. Fiecare tip de grăunte are timpul lui 
anumit şi este semănat în sezonul lui. „Pentru că acest lucru Dumnezeu îl instruieşte în discernământ şi 
îl învaţă.” Da, înţelepciunea pe care o au oamenii ca să cultive solul provine numai de la Dumnezeu. Nu 
este nici un lucru pe care oamenii să îl ştie şi pe care să nu-l fi învăţat de la Dumnezeu. Tot ce ştiu 
oamenii că este bun, când se mândresc cu dibăcia şi îndemânarea lor în a face lucrul respectiv, să îşi 
amintească faptul că Dumnezeu ştie cum să îl facă infinit mai bine şi că încă îi mai poate învăţa. 
Neprihănirea vine prin credinţă. Dar neprihănirea înseamnă facere de bine. Aceasta înseamnă că omul 
care trăieşte prin credinţă va face totul mult mai bine decât cel care nu este creştin. Dacă oamenii nu au 
văzut întotdeauna aşa, atunci aceasta este spre ruşinea pretinşilor creştini care nu au trăit la înălţimea 
pretenţiei lor. De vreme ce credinţa face pe un om neprihănit, un făcător de bine, atunci urmează că acea 
credinţă adevărată şi inteligentă va face dintr-un om un fermier mai bun, un dulgher mai bun, un lucrător 
mai bun în orice privinţă. Dumnezeu este „minunat în sfătuire şi excelent în lucrare” şi cei care se încred 
în El vor descoperi acest lucru manifestându-se pe deplin în ei. 

Dar acesta este lucru amintit în trecere. Este o lecţie în paranteză. Lucrul special de învăţat din 
aceste referiri la agricultură este că Dumnezeu lucrează în mod consecvent şi Îşi adaptează mijloacele 
pentru finalul ce îl are în vedere. Fermierul nu treieră toate tipurile de cereale cu acelaşi instrument. 
Maşina utilizată pentru a treiera porumbul ar distruge complet unele tipuri de seminţe foarte delicate. 
Astfel, Dumnezeu Îşi adaptează judecăţile la individ. Este un singur standard în judecată, şi anume, 
legea lui Dumnezeu – viaţa perfectă a Domnului – dar fiecare persoană va fi judecată numai după 
lumina şi cunoştinţa legii pe care a avut-o. „Căci toţi câţi au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi 
câţi au păcătuit în lege vor fi judecaţi după lege în ziua când Dumnezeu va judeca secretele oamenilor 
prin Isus Hristos după Evanghelia mea.” Romani 2:12, 16. „Pentru că nu cei ce aud legea sunt drepţi 
înaintea lui Dumnezeu, ci cei care sunt împlinitori ai legii vor fi îndreptăţiţi. Căci atunci când neamurile, 
care nu au lege, sunt ei înşişi lege, şi arată lucrarea legii scrisă în inimile lor, conştiinţa lor aducând de 
asemenea mărturie, iar gândurile lor fie se acuză unul pe altul, fie se scuză.” Versetele 13-15. La 
Judecată, omul care nu a văzut niciodată Biblia şi care nu a avut nici o cunoştinţă despre Dumnezeu în 
afară de cea din cartea naturii nu va fi cântărit după aceeaşi lumină ca cel care a trăit toată viaţa printre 
marile privilegii ale Evangheliei. Totuşi, va fi văzut atunci, că nu va fi nici unul care să nu aibă ocazia să 
audă Evanghelia şi care să nu fi auzit-o sau văzut-o. „N-au auzit ei? Ba da, într-adevăr, răsunetul lor 
merge peste tot pământul şi cuvintele lor până la marginile lumii.” Romani 10:18. „Mânia lui Dumnezeu 
este descoperită din cer împotriva oricărei lipse de cucernicie şi împotriva oricărei nedreptăţi a 
oamenilor care ţin adevărul în nedreptate; pentru că ceea ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu este 
manifestat în ei.” Toţi sunt fără scuză, pentru că de la creaţia lumii puterea veşnică şi divinitatea lui 
Dumnezeu sunt clar văzute în lucrurile pe care El le-a făcut. Romani 1:18-20. 

Timpul semănatului este timpul când se dau veştile despre mântuire. „Sămânţa este Cuvântul lui 
Dumnezeu” (Luca 8:11) şi Hristos este Cuvântul. Ioan 1:1-14. „Dacă un grăunte de grâu cade pe pământ 
şi nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multe roade.” Ioan 12:24. Hristos este Sămânţa 
(Galateni 3:16) şi El a murit şi a fost îngropat pentru a aduce pe mulţi fii la slavă. Fiecare răsărire a 
seminţelor vorbeşte tuturor celor care vor auzi, despre puterea învierii şi astfel, despre puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuire. 

„Secerişul este sfârşitul lumii.” Matei 13:39. Ioan spune: „M-am uitat şi iată, un nor alb, şi pe nor 
stătea Cineva ca un Fiu al omului, având pe cap o coroană de aur şi în mâna Lui o seceră ascuţită. Şi un 
alt înger a ieşit din templu strigând cu glas tare spre Cel care stătea pe nor: Pune secera Ta şi seceră; căci 
a venit timpul ca Tu să seceri, căci secerişul pământului este copt. Şi Cel ce stătea pe nor Şi-a aruncat 
secera pe pământ; şi pământul a fost secerat.” Apocalipsa 14:14-16. Aceasta va fi când „El vine pe nori 
şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns; şi toate seminţiile pământului vor boci din cauza Lui.” 
Apocalipsa 1:7. Astfel vedem din nou cum lucrurile despre care am vorbit în lecţia noastră nu se referă 
numai la câţiva evrei în urmă cu sute de ani. Sunt chestiuni de o importanţă prezentă şi universală.  
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„Dar nu pentru totdeauna va continua El să treiere, nici să necăjească prin roata carului Său, nici nu 
va lovi cu copitele animalelor Sale.” „Domnul este milos şi îndurător, încet la mânie şi bogat în milă. El 
nu va certa mereu, nici nu Îşi ţine mânia pentru totdeauna.” Psalmul 103:8, 9. „Încă puţină vreme şi 
mânia şi furia Mea vor înceta în distrugerea lor.” Isaia 10:25. Este un lucru străin pentru Dumnezeu să 
Îşi execute pedeapsa asupra creaturilor Sale; de aceea nu va ţine pentru totdeauna înaintea ochilor Săi şi 
ai universului spectacolul oamenilor torturaţi de flăcări. Oamenii pot face un legământ cu moartea şi cu 
mormântul, crezând că astfel vor scăpa de judecăţile cele drepte ale lui Dumnezeu, dar aceasta îi va 
arunca în iazul cu foc (Apocalipsa 20:14), şi astfel „încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi, te vei uita 
la locul lui şi nu va mai fi.” Psalmul 37:10. Cei răi sunt pleava, miriştea şi buruienile dăunătoare. „Aşa 
cum focul mistuie miriştea şi flacăra consumă pleava, tot aşa rădăcina lor va fi ca putrezirea şi floarea 
lor se va duce ca praful, pentru că au aruncat la o parte legea Domnului oştirilor şi au dispreţuit 
Cuvântul Sfântului lui Israel.” Isaia 5:24. „Va veni ziua care va arde ca un cuptor; şi toţi cei mândri, da, 
toţi cei ce fac răul, vor fi arşi; şi ziua care va veni îi va arde, spune Domnul oştirilor, încât nu le vă lăsa 
nici rădăcină, nici ramură.” Maleahi 4:1. Aşa cum neghina este strânsă şi aruncată în foc „tot aşa va fi la 
sfârşitul lumii. Fiul omului Îşi va trimite îngerii Săi şi va strânge din împărăţia Sa toate lucrurile care 
calcă legea şi pe cei ce fac fărădelege; şi îi va arunca în cuptorul focului; acolo vor fi bocete şi 
scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi 
de auzit, să audă.” Matei 13:40-43. 
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CAPITOLUL 22 
CAUZA IGNORANŢEI 

 
(Isaia 29:1-14, Traducerea Lowth) 

1. Vai de Ariel, de Ariel, cetatea pe care a asediat-o David! Adăugaţi an la an; lăsaţi 
sărbătorile să îşi urmeze cursul. 

2. Totuşi Eu voi aduce pustiirea peste Israel şi va fi întristare şi suferinţă continuă. Şi va fi 
pentru Mine ca vatra marelui altar. 

3. Îmi voi întinde tabăra împotriva ta, ca David; şi te voi împresura şi voi construi turnuri 
împotriva ta. 

4. Iar tu vei fi coborât, vei vorbi ca de sub pământ; din ţărână vei rosti o vorbire slabă, iar 
glasul tău va veni din pământ ca cel al unui vrăjitor, cuvintele tale din ţărână vor da un sunet 
slab, ascuţit. 

5. Dar mulţimea celor mândri va fi precum ţărână măruntă, iar mulţimea celor teribili ca 
pleava care zboară; da, efectul va fi trecător, într-o clipă. 

6. De la Iehova, Dumnezeul oştirilor va veni o pedeapsă bruscă, cu tunet şi cutremur şi glas 
puternic; cu furtună, vijelie şi flacăra unui foc mistuitor. 

7. Ca un vis, ca o viziune de noapte, aşa va fi cu mulţimea tuturor naţiunilor care luptă 
împotriva lui Ariel; cu toate armatele lor, turnurile lor şi cu aceia care o pustiesc. 

8. Aşa cum un om înfometat visează şi iată, pare că mănâncă; dar se trezeşte şi apetitul lui este 
tot nesatisfăcut; şi ca un om însetat care visează şi iată, pare că bea; dar se trezeşte şi este încă 
sleit, iar apetitul lui încă tânjeşte; aşa va fi cu mulţimea tuturor naţiunilor care s-au aşezat la 
luptă împotriva muntelui Sion. 

9. Sunt loviţi cu uimire, stau încremeniţi de mirare; se uită cu o privire de surpriză stupidă; 
sunt beţi, dar nu de vin, se clatină, dar nu de băuturi tari. 

10. Căci Iehova a turnat peste tine un spirit de somn profund şi ţi-a închis ochii; pe profeţi, pe 
conducători, pe văzători El i-a legat la ochi. 

11. Aşa că toate cuvintele viziunii sunt pentru voi precum cuvintele unei cărţi sigilate, pe care, 
dacă un om o dă altui om, care cunoaşte literele spunându-i: Te rog, citeşte-mi asta; el răspunde: 
Nu pot să o citesc, căci este sigilată. 

12. Sau cartea să fie dată unuia care nu cunoaşte literele, spunându-i: Citeşte asta, te rog; el 
răspunde: Nu ştiu literele. 

13. De aceea, Iehova a spus: Întrucât poporul acesta se apropie cu gura şi Mă onorează cu 
buzele, inima lor este departe de Mine, şi deşartă este teama lor de Mine, învăţând poruncile 
oamenilor; 

14. De aceea, iată! Mă voi ocupa din nou de acest popor într-un mod atât de minunat şi de 
surprinzător încât înţelepciunea înţeleptului va pieri şi prudenţa celui prudent va dispărea.  

 
Ce este Ariel? Este o cetate, este clar afirmat. Care cetate? În traducerea pe care o folosim, este 

afirmat că este cetatea pe care a asediat-o David, ceea ce nu este prea definitoriu, căci David a asediat 
mai mult de o cetate. În Versiunea Revizuită avem o traducere mai bună: „cetatea în care David şi-a 
aşezat tabăra” şi când punem lângă aceasta traducerea din versiunea obişnuită „cetatea în care a locuit 
David”, nu mai avem nici o dificultate în a înţelege că Ierusalimul este cel la care se face referire în 
profeţie. 

În capitolul 28 este prezentat cazul Samariei, iar acum, în acest capitol, se face referire la Ierusalim; 
dar în ambele cazuri, întreaga lume este implicată. 

Cuvântul „Ariel” înseamnă „leul lui Dumnezeu”. Câteva momente de studiu al pasajelor în care 
apare acest cuvânt ar putea interesa. Pe lângă acest capitol, îl găsim în 2 Samuel 23:20 şi pasajul paralel 
din 1 Cronici 11:22, unde se afirmă că Benaia „a ucis pe cei doi oameni ca leii ai lui Moab”. Versiunea 
Revizuită arată că expresia „oamenii lui” sunt adăugate de traducător. Literal, avem „cei doi Ariel ai lui 
Moab”, care nu este o traducere şi care pentru noi nu înseamnă nimic. Tradus, ar suna: „cei doi lei ai lui 
Dumnezeu ai lui Moab”. Acum, când ne amintim că expresia „a lui Dumnezeu” este adesea utilizată 
pentru a exprima superlativul referitor la mărime, frumuseţe etc. (vezi Psalmul 36:6; Fapte 7:20, cu 
marginea, în ambele cazuri), înţelegem că Benaia a ucis chiar pe cei doi mari lei ai lui Moab. 
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Din nou, cuvântul apare în Ezechiel 43:15, 16, unde este tradus „altar”. Traducerea de pe margine 
este într-un caz „muntele lui Dumnezeu” şi în celălalt, „leul lui Dumnezeu”. Putem înţelege aceasta 
când ne amintim că templul, a cărui parte esenţială era altarul, era pe vârful muntelui Sion, iar templul 
simboliza Ierusalimul. 

Ierusalimul stă ca centru al închinării adevăratului Dumnezeu şi de aceea toate judecăţile care vin 
peste Ierusalim din cauza corupţiei închinării la Iehova vor veni cu siguranţă oriunde închinarea a fost 
pervertită. Ar trebui de asemenea observat că în loc de „Vai de Ariel!” putem citi „oh, Ariel” ca în 
Versiunea Revizuită şi ca pe marginea versiunii noastre obişnuite. Astfel, combinând diferitele traduceri 
ajungem la aceasta: „Oh, Ariel, Ariel, cetatea în care a locuit David! Adăugaţi an după an, sărbătorile să 
fie păstrate în cursul lor şi jertfele oferite, totuşi Eu voi aduce pustiirea peste Ariel şi va fi bocet.” 
Aceasta spune că ceremoniile şi sărbătorile, indiferent cât sunt de numeroase sau cât de strict sunt 
păstrate, niciodată nu vor putea feri de judecăţi, nici nu vor lua locul neprihănirii caracterului. 
Comparaţi cu versetele 13, 14. Este aceeaşi lecţie prezentată în primul capitol din Isaia şi una care nu 
poate fi repetată prea des în această generaţie. 

Cititorul va observa că traducerea lui Lowth a primei părţi a versetului 3 este mult diferită de cea din 
versiunea obişnuită sau din cea revizuită. Lowth spune: „Îmi voi aşeza tabăra împotriva ta, ca David”, în 
timp ce celelalte spun „Voi campa împotriva ta de jur împrejur”. Diferenţele sunt acestea: cuvântul 
ebraic pentru „cerc” diferă de ebraicul „David” doar la ultima literă şi acele două litere sunt atât de 
asemănătoare încât cineva este uşor dus în eroare de cealaltă literă, iar unele manuscrise spun David. 
Este o chestiune fără importanţă, atenţia noastră fiind atrasă către ea numai ca să vedem că micile 
diferenţe de acest fel nu afectează înţelesul. Dacă citim „Îmi voi aşeza tabăra împotriva ta, ca David” 
este acelaşi cu „Voi campa împotriva ta de jur împrejur”, pentru că acela este modul în care David a 
făcut-o. 

Acum putem citi versetele şi să vedem tabloul pe care îl prezintă. Ierusalimul, deşi foarte scrupulos 
în păstrarea tuturor formelor şi ceremoniilor legii şi a multor altora care nu aveau nimic cu legea, totuşi 
desconsiderând chestiunile importante ale legii, şi anume, judecata, mila, credinţa, a fost asediat de 
asirieni, apoi de babilonieni şi mai târziu de romani şi l-au doborât. Aceste naţiuni, aşa păgâne şi rele 
cum erau, erau agenţii lui Dumnezeu, aşa încât Dumnezeu Însuşi putea spune că El campa împotriva 
cetăţii. Şi acele judecăţi asupra Ierusalimului din vechime nu erau decât nişe imagini închipuitoare 
pentru distrugerea finală care va veni peste toţi cei care vor alege să urmeze propria lor cale mai degrabă 
decât pe cea a lui Dumnezeu. Compară versetul 6 cu 1 Tesaloniceni 4:15, 16; Apocalipsa 6:12-17 şi 
Apocalipsa 11:18, 19. 

„Şi glasul tău va fi ca al unuia care are un spirit familiar din pământ.” Când Saul a consultat o 
femeie cu spirit familiar, răspunsul a venit din pământ. Vezi 1 Samuel 28:7-13. Răul vine de jos; tot ce 
este bun vine de sus. „Orice dar bun şi orice dar perfect este de sus.” Iacov 1:17. Hristos a spus iudeilor 
răi: „Voi sunteţi de jos; Eu sunt de sus; voi sunteţi din această lume, Eu nu sunt din această lume. Ioan 
8:23. „Cel care vine de sus este deasupra tuturor; cel care este al pământului este pământesc şi vorbeşte 
din pământ; Cel care vine din cer este deasupra tuturor.” Ioan 3:31. Spiritul cel rău vorbeşte din pământ; 
Hristos vorbeşte din cer. Evrei 12:25. Ierusalimul urmează să fie pedepsit cu tunet, cutremur şi zgomot 
puternic, cu furtună, vijelie şi flacără mistuitoare (versetul 6) şi distrugerea lui urmează să fie bruscă. 
Când vor spune „Pace şi siguranţă”, atunci vine distrugere bruscă. 1 Tesaloniceni 5:3. Mulţimea celor 
mândri va fi precum pleava care trece. „Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor şi toţi cei mândri, 
da, toţi cei care fac răul vor fi arşi; şi ziua care vine îi va arde, spune Domnul oştirilor, încât nu le va 
lăsa nici rădăcină, nici ramură.” Maleahi 4:1. Timpul când această judecată este executată asupra 
Ierusalimului este foarte evident. 

„Şi mulţimea tuturor naţiunilor care luptă împotriva lui Ariel, toţi cei care luptă împotriva lui şi a 
armelor lui şi care îl nenorocesc vor fi ca visul dintr-o viziune de noapte.” Faptul că oamenii sunt 
instrumente în mâinile lui Dumnezeu pentru a executa judecăţile nu dovedeşte neapărat că ceea ce fac ei 
este drept. Sunt instrumente inconştiente. Ei intenţionează să ducă la bun sfârşit propriile scopuri, dar 
Dumnezeu conduce totul într-un asemenea mod încât scopurile Sale sunt împlinite. Vedeţi cazul în care 
Iosif a fost vândut de fraţii săi. Erau mişcaţi de invidie şi ură (Geneza 37:17-28; Fapte 7:9), totuşi a fost 
scopul lui Dumnezeu cel care a fost adus la bun sfârşit prin acea acţiune. Geneza 45:7, 8; Psalmul 
105:17, 18. La fel este când servitorii necredincioşi cad în mâinile vrăjmaşilor lor. Ceea ce suferă ei nu 
este decât o parte a judecăţilor lui Dumnezeu asupra lor, totuşi oamenii care execută această judecată nu 
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sunt împinşi decât de pasiunile lor rele şi trebuie ca ei înşişi să primească pedeapsa pentru judecăţile ce 
le pricinuiesc. 

Cineva poate vedea fără greutate cum Ierusalimul va fi centrul disputelor dintre naţiuni. Dintre toate 
naţiunile creştine declarate, Turcia este privită ca ceva de care trebuie să se scape. Slujitorii pretinşi ai 
Evangheliei au strigat de ani întregi pentru ca răzbunarea să fie executată asupra turcilor, certând capii 
guvernului pentru încetineala lor de a începe războiul de exterminare. Imperiul turc ar fi încetat de mult 
să fie o parte a Europei, dacă celelalte guverne ar fi fost de acord în privinţa a cine să fie succesorul lui. 
Pe parcursul timpului, va fi alungat şi când Imperiul turc se va limita la Asia, Ierusalimul va fi capitala 
naturală a lui, având în vedere că este principalul oraş din multe puncte de vedere. Dar, de vreme ce 
chiar şi acum strigătul este tare pentru a şterge Turcia de pe faţa pământului, cu atât mai mult va răsuna 
atunci. Aşa va fi la Ierusalim, armatele naţiunilor vor fi adunate în primul rând când Domnul va apărea 
în foc aprins, răzbunându-se pe cei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu şi nu au ascultat de Evanghelie. 

Când Domnul va apărea în nori, toţi cei răi vor fi distruşi de strălucirea venirii Sale. 2 Tesaloniceni 
2:8. Acesta nu va fi decât începutul distrugerii lor. La arătarea lui Hristos, toţi neprihăniţii decedaţi vor 
învia nesupuşi putrezirii şi vor fi luaţi ca să fie cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4:16, 17; 1 Corinteni 15:51, 
52. Dar restul celor morţi, cei răi, nu vor mai trăi până la sfârşitul celor o mie de ani, timp în care 
neprihăniţii vor sta la judecată cu Hristos, în cer. Apocalipsa 20:5, 6. „Şi când cei o mie de ani se 
termină, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui şi va merge să înşele naţiunile care sunt în cele patru 
colţuri ale pământului, Gog şi Magog, pentru a le strânge laolaltă pentru luptă, numărul lor fiind ca 
nisipul mării. Şi s-au urcat pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită; focul 
a venit de la Dumnezeu din cer şi i-a mistuit.” Apocalipsa 20:7-9. Ei se urcă pentru a captura cetatea, 
dar iată, cetatea împotriva căreia vin ei acum este Noul Ierusalim. Ierusalimul a fost supus unei 
transformări în timp ce ei dormeau; şi împotriva acestei noi cetăţi ei sunt fără putere. 

Când psalmistul a mers în sanctuarul lui Dumnezeu, a înţeles sfârşitul celor răi. El a spus: „Cu 
siguranţă Tu i-ai aşezat în locurile alunecoase; i-ai coborât în distrugere. Cum sunt ei pustiiţi într-o 
clipă! Sunt mistuiţi în întregime cu teroare. Ca într-un vis din care te trezeşti, aşa oh, Doamne, le vei 
şterge imaginea.” Psalmul 73:17-20. Astfel, mulţimea celor care vin să lupte împotriva Ierusalimului va 
fi „ca visul dintr-o viziune de noapte”. Ei urmează să fie „pedepsiţi cu distrugere totală” şi focul cu care 
vor fi consumaţi este „focul veşnic”, totuşi, ei sunt „dintr-o dată mistuiţi, într-o clipă”. Distrugerea lor 
este cu atât mai rapidă cu cât focul este veşnic, chiar focul mistuitor al slavei lui Dumnezeu. Nu 
contează cât timp durează actul distrugerii lor, comparat cu eternitatea care urmează nu este decât o 
clipă. „Astfel va fi toată mulţimea naţiunilor care luptă împotriva Sionului.” 

Oamenii care nu primesc dragostea adevărului pentru a fi salvaţi, nu au altă alternativă decât 
înşelăciune puternică, pentru a crede o minciună. 2 Tesaloniceni 2:10-12. Cu cât este mai mare lumina 
ce le-o trimite Dumnezeu, dacă este respinsă, cu atât mai mare va fi întunericul. Astfel, Domnul toarnă 
spiritul somnului adânc şi închide ochii profeţilor şi conducătorilor. Versetul 10. Traducerea acestui 
verset din Versiunea Revizuită este izbitoare şi sugestivă: „Căci Domnul a turnat peste voi spiritul 
somnului adânc şi v-a închis ochii, profeţilor; şi a închis capetele voastre, văzătorilor.” Profeţii şi 
văzătorii sunt ochii şi capul poporului; de aceea, când aceştia sunt beţi, tot trupul în mod necesar se 
împiedică şi cade. 

Viziunea este ceva văzut. A da o viziune înseamnă a clarifica ceva. Gândiţi-vă atunci în ce stare 
slabă este poporul, dacă o viziune este ca o carte sigilată sau ca o carte deschisă în mâna cuiva care nu 
ştie să citească. În versetele 11, 12 avem tabloul unui timp de mare ignoranţă. Care poate fi cauza? 
Domnul Însuşi ne spune. Înţelepciunea celui înţelept piere, iar priceperea omului prudent este ascunsă, 
pentru că poporul se apropie de Domnul cu gura, în timp ce inima lor este departe de El, iar frica lor de 
Domnul este învăţată de poruncile oamenilor. Aici avem ceva care merită atenţie serioasă. 

Comparaţi traducerea versetului 13 din Versiunea Revizuită: „Frica lor de Mine este o poruncă de-a 
oamenilor care i-au învăţat” sau, aşa cum este pe margine, „învăţată pe din afară”. Nu există raţiune sau 
motiv, dar lor li s-a spus să facă anumite lucruri şi le-au învăţat ca papagalul şi le fac maşinal. Ignoranţă, 
şi nu simplă ignoranţă, ci inabilitatea de a înţelege este consecinţa inevitabilă a unui astfel de traseu; 
pentru că, atunci când oamenii nu folosesc darurile pe care Dumnezeu li le-a acordat, acele talente sigur 
cad în declin. Dumnezeu a dat tuturor oamenilor minţi pentru a fi folosite până la limită, iar acest lucru 
poate fi realizat numai când i se permite Lui să le folosească; dar când unii oameni permit altor oameni 
să servească drept minţi pentru ei, bineînţeles că nu va mai fi nici un folos dintr-a lor şi astfel este 
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îndepărtată. Doar poruncile oamenilor pot fi învăţate pe din afară. Se poate ca oamenii să încerce să 
înveţe poruncile lui Dumnezeu în acest fel, dar este imposibil. Poruncile lui Dumnezeu sunt o forţă vie 
şi oriunde sunt, trebuie să existe activitate. 

Poruncile oamenilor nu trebuie luate în considerare. Bineînţeles, aceasta se referă la chestiunile ce 
aparţin lui Dumnezeu. Nu există nici un om în lume atât de bun încât cuvântul lui să fie luat în 
considerare ca o autoritate în lucrurile ce aparţin lui Dumnezeu. Dacă este cuvântul său, nu are valoare 
mai mare ca vântul. Dar dacă vorbeşte cuvântul lui Dumnezeu, atunci cuvântul va avea putere ş va purta 
amprenta autorităţii. Nici un om nu este autorizat de Domnul să vorbească propriile lui cuvinte către 
popor şi oricine face astfel este un învăţător fals, căutând doar profitul personal. „Cel pe care l-a trimis 
Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu.” Ioan 3:34. „La lege şi la mărturie; dacă nu vorbesc în 
conformitate cu acest cuvânt, nu este nici o lumină în ei.” Isaia 8:20. 

Când înţelepciunea oamenilor înţelepţi piere şi priceperea celor prudenţi este ascunsă, ce se va 
întâmpla cu sărmanii oameni care se încred în înţelepciunea oamenilor? Evident, vor cădea în şanţ 
precum conducătorii lor orbi. „Blestemat să fie omul care se încrede în om şi face din trup braţul său, şi 
a cărui inimă se îndepărtează de Domnul. Căci va fi precum buruiana din deşert şi nu va vedea când 
vine binele.” Ieremia 17:5, 6. 

Ce să facă atunci un om sărman, ignorant? Drumul lui este clar; trebuie să meargă la Domnul pentru 
înţelepciune; „căci Domnul dă înţelepciune: din gura Lui vin cunoştinţa şi priceperea”. Proverbe 2:6. 
Dacă cineva, nu contează cât de sărac, este lipsit de înţelepciune, „s-o ceară de la Dumnezeu care dă 
tuturor oamenilor din abudenţă şi nu dojeneşte; şi ea îi va fi dată”. Iacov 1:5. „Prin preceptele Tale 
primesc priceperea.” Psalmul 119:104. „Am mai multă învăţătură decât toţi învăţătorii mei, pentru că 
mărturiile Tale sunt meditaţia mea.” Versetul 99. Dumnezeu nu a făcut nici o clasă de oameni 
depozitarii înţelepciunii. „Dacă cineva vrea să facă voia Lui, va cunoaşte.” Cartea este deschisă şi este 
clară; fiecare să o citească pentru el însuşi şi orice găseşte, să adopte fără să aştepte să se informeze la 
vreun om. Cel mai neştiutor poate să devină înţelept pur şi simplu acordând atenţie Cuvântului lui 
Dumnezeu, în timp ce oamenii cei mai înţelepţi devin nebuni când se întorc de la acel Cuvânt. 

Unii vor spune: „Nu avem timp să studiem cuvântul lui Dumnezeu şi să ne familiarizăm cu el”. 
Aceasta este cu adevărat ciudat. Este ca şi cum căpitanul unui vas care este atât de ocupat să conducă 
vasul său încât nu are timp să consulte harta maritimă şi busola sau să ia notiţe. Este ca un om care nu 
are timp să mănânce. Oamenii trăiesc numai prin Cuvântul lui Dumnezeu; de aceea, studiul Cuvântului 
este singurul lucru pentru care ei au timp. Timpul este dat oamenilor cu singurul scop de a-i face 
capabili să câştige veşnicia. Totuşi, cât de puţini cred acest lucru. Ei acţionează ca şi când această scurtă 
viaţă ar fi totul şi ca şi cum ar depinde de ei să o asigure; pe când această viaţă este dată de Dumnezeu şi 
nu este decât anticamera vieţii veşnice. Cine va fi înţelept? Să caute mai întâi de toate împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi înţelepciunea, şi bogăţii infinite vor fi ale lui. 
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CAPITOLUL 23 
PREA ADÂNC PENTRU IEHOVA 

 
(Isaia 29:13-24, Traducerea Lowth) 

13. De aceea, Iehova a spus: Întrucât acest popor se apropie cu gura şi Mă onorează cu buzele, 
în timp ce inima lor este departe de Mine şi teama lor de Mine este inutilă, învăţând poruncile 
oamenilor; 

14. De aceea, iată, Mă voi ocupa din nou de acest popor într-un mod atât de minunat şi de 
uimitor încât înţelepciunea celui înţelept va pieri şi priceperea celui prudent va dispărea. 

15. Vai de cei care sunt prea adânci pentru Iehova realizând proiecte secrete; ale căror fapte 
sunt în întuneric şi care spun: cine este acolo ca să ne vadă? Cine ne va cunoaşte? 

16. Ticăloşilor! Să fie olarul evaluat ca lutul? Va spune lucrarea celui ce a făcut-o: Nu el m-a 
făcut? Şi lucrul format să spună făcătorului său: Nu are pricepere? 

17. Nu va mai fi decât puţin înainte ca Libanul să ajungă precum Carmelul şi Carmelul să 
apară ca un deşert! 

18. Atunci surdul va auzi cuvintele Cărţii şi ochii orbilor, mai înainte acoperiţi cu nori şi 
întuneric, vor vedea. 

19. Cei smeriţi îşi vor mări bucuria în Iehova şi cei în nevoi se vor bucura foarte mult în 
Sfântul lui Israel. 

20. Căci cel teribil cade, batjocoritorul nu mai este; şi toţi cei ce erau vigilenţi în fărădelege 
sunt pe deplin nimiciţi. 

21. Cine a dezorientat pe sărac în vorbire şi a aşezat capcane pentru el, care a pledat la poartă 
şi cu înşelăciune a răsturnat pe cel neprihănit? 

22. De aceea, aşa vorbeşte Iehova, Dumnezeul casei lui Iacob, Cel care l-a răscumpărat pe 
Avraam: Iacob nu va mai fi dat de ruşine; faţa lui nu va mai fi acoperită de confuzie! 

23. Deoarece, când copiii lui vor vedea lucrările mâinilor Mele printre ei Îmi vor sfinţi 
numele; Îl vor sfinţi pe Sfântul lui Iacob şi vor tremura înaintea Dumnezeului lui Israel. 

24. Cei care erau rătăciţi de spiritul erorii vor câştiga cunoaştere; cei răutăcioşi vor asculta 
învăţătura. 

Lucrul principal necesar pentru a înţelege profeţia lui Isaia este acela de a păstra în minte faptul că 
totul se aplică ultimelor zile. A fost într-adevăr o solie prezentă, personală şi practică pentru cei care au 
trăit când Isaia scria, dar are o mai mare aplicare la noi, de vreme ce suntem mai aproape decât ei de 
timpul împlinirii ei. Totuşi, noi nu suntem mai aproape decât ar fi putut fi ei dacă aceştia credeau solia. 
Dacă în studiul nostru căutăm expresii care indică în mod clar că profeţia se aplică la timpul sfârşitului, 
vom avea mult mai puţină dificultate citind-o cu folos.  

Nu este nici un folos în ipocrizie. Cei care Îl onorează pe Dumnezeu numai cu buzele în timp ce 
inimile lor sunt departe de El, curând vor pierde puţina realitate cu care trebuie să înceapă. Tot ce nu 
este folosit, degenerează şi în final ajunge în declin. 

În versiunea noastră obişnuită, ca şi în cea Revizuită, citim în versetul 13 că poporul „şi-a mutat 
inimile” departe de Domnul. Versiunea norvegiană spune: „Ei îşi ţin inimile de la Mine”. Comparaţi 
acestea cu primul capitol din Romani, unde citim despre cei care coboară adevărul în neprihănire şi 
observaţi că în ambele cazuri rezultatul este acelaşi,. 

Deseori auzim despre cineva că „a învăţat ceva pe din afară”. Acesta este singurul fel în care 
oamenii pot învăţa lucrurile lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă să le înveţi pe din afară ca un 
papagal. Înseamnă că Scripturile trebuie transpuse în viaţă – trebuie să devină o parte a fiinţei noastre. 
Deoarece oamenii şi-au îndepărtat inimile de Domnul, înţelegerea lor descreşte şi tinde către zero. 
Singura dificultate care există în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu este problema inimii, şi nu a 
capului. Pentru că oamenii nu sunt dispuşi să aibă viaţa în conformitate cu legea Domnului găsesc 
dificultăţi în înţelegerea Bibliei. „Dacă cineva vrea să facă voia Lui, va cunoaşte învăţătura.” 

Pentru că oamenii au fost mulţumiţi cu înţelepciunea acestei lumi şi au dispreţuit înţelepciunea care 
vine numai de la Dumnezeu, deoarece au luat poruncile oamenilor în locul poruncilor lui Dumnezeu, 
Domnul va lucra într-un mod atât de minunat încât înţelepciunea celui înţelept va cădea, va pieri şi va 
dispărea. Aceasta înseamnă pur şi simplu că El va face asemenea minuni încât vor rămâne muţi de 
uimire. Ştiinţa lor va fi inadecvată pentru a explica lucrarea Lui. Dar amintiţi-vă că această incapacitate 
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provine din faptul că ei s-au încrezut în înţelepciunea umană. Aceasta indică faptul că dacă s-ar fi 
încrezut în Domnul şi I-ar fi permis Lui să îi înveţe, ei ar înţelege lucrarea. De ce nu? Cei care învaţă cu 
credincioşie lecţiile simple pe care Domnul le dă, pot să meargă în lucruri mai adânci. Spiritul Sfânt ne 
este dat cu scopul ca noi să cunoaştem lucrurile care ne sunt date pe gratis de Dumnezeu. 1 Corinteni 
2:12. Dar Dumnezeu ne dă toate lucrurile. Fapte 17:25. Prin urmare, Spiritul Sfânt ne va învăţa toate 
lucrurile, chiar şi „lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”. Dar fără Spiritul lui Dumnezeu, nimeni nu poate 
cunoaşte în realitate ceea ce ar trebui să ştie. Nu uitaţi că Dumnezeu nu lipseşte pe cineva în mod 
arbitrar de înţelepciune. Nu, El continuă să dea mai multă lumină şi cunoaştere pentru ca toţi să poată 
înţelege, iar oamenii îşi pierd înţelegerea numai pentru că refuză să Îl lase pe Dumnezeu să îi înveţe ca 
pe nişte copii. 

Un vai este rostit asupra celor care cred că îşi ascund faptele de Domnul. Ce teribilă dezamăgire 
trebuie să fie pentru oamenii care şi-au imaginat că ei sunt „prea adânci pentru Iehova să descopere că 
„toate lucrurile sunt goale şi deschise pentru ochii Celui cu care avem de-a face”. Evrei 4:13. „Dacă 
spun: Cu siguranţă întunericul mă va acoperi, chiar şi noaptea ar fi lumină în jurul meu. Da, întunericul 
nu mă ascunde de Tine, ci noaptea străluceşte ca ziua; întunericul şi lumina sunt la fel pentru Tine.” 
Psalmul 139:11, 12. Pentru un timp, pare că totul a fost ascuns. Dar „fapta fiecărui om va fi descoperită, 
căci ziua o va declara.” Când Domnul va veni, El „va aduce la lumină lucrurile ascunse ale întunericului 
şi va descoperi tainele inimilor.” 1 Corinteni 4:5. La Judecată va fi ca şi cum fiecare faptă rea ce a fost 
făcută în secret a fost făcută în lumina deschisă a zilei înaintea tuturor oamenilor. Oh, dar multe lucruri 
care sunt făcute sub acoperământul întunericului nu ar fi făcute dacă toţi oamenii le-ar putea vedea; deci 
să ne amintim că lumina străluceşte mereu şi să umblăm ca fii ai luminii. Nu este înţelept a încerca să 
avem secrete faţă de Domnul. Indiferent ce secrete am avea, să le împărtăşim cu Domnul. 

„Oh, ce ticăloşie!” Aceasta este ceea ce avem în multe versiuni în loc de „întorcând lucrurile cu sus-
ul în jos” din versetul 16. Aceeaşi idee este şi în traducerea lui Lowth. „Ticăloşie” este echivalent cu „a 
răsturna”. Aceste vorbe rostite de cei care cred că îşi ascund faptele de Domnul, „Cine ne vede?” 
înseamnă o răsturnare a lucrurilor. Este ca şi cum Dumnezeu ar fi inferior omului. Este ca şi cum lutul ar 
fi mai mare decât olarul. „Va spune lucrarea celui ce a făcut-o, Nu el m-a făcut? Sau va spune lucrul 
alcătuit celui ce l-a făcut, Nu are pricepere?” Nu este nimic în legătură cu lutul pe care olarul să nu-l 
ştie; dulgherul înţelege totul despre lemnul cu care lucrează şi de aceea înţelege pe deplin ce a făcut; tot 
aşa, infinit mai mult, Dumnezeu cunoaşte secretele fiecărui om, şi nu numai ceea ce face, ci tot ceea ce 
este posibil ca el să facă. 

„Nu mai este doar puţină vreme şi Libanul va fi transformat într-un câmp roditor, iar câmpul roditor 
va fi considerat o pădure!” Dumnezeu poate în orice faptă să răstoarne lucrurile, dar atunci când face 
astfel, doar pune lucrurile la locul cuvenit. Lucrurile pervertite de oameni nu vor fi îngăduite să rămână 
în acea condiţie. Vezi în capitolul 24 cum şi când întoarce Dumnezeu pământul cu sus-ul în jos. 

În acea zi, surdul va auzi cuvintele Cărţii şi ochii orbilor vor vedea din întuneric. Acum, cei învăţaţi 
spun că ei nu pot citi cuvintele cărţii, dar atunci chiar şi orbii vor citi şi surzii le vor auzi. Şi rezultatul va 
fi că cel smerit îşi va mări bucuria în Domnul şi săracul dintre oameni se va bucura în Sfântul lui Israel. 
Faţa învelitoarei ce a fost aruncată peste toţi oamenii şi vălul ce este aruncat peste toate naţiunile va fi 
atunci îndepărtat şi toţi vor fi capabili să vadă lucrurile exact aşa cum sunt. Acum, mulţi sunt ţinuţi în 
robie, robia fricii de oameni care este peste ei. Părinţii constrâng pe copii, soţii îşi tiranizează soţiile şi 
mulţi dintre cei care ocupă locul de slujitori ai Evangheliei domnesc peste moştenirea lui Dumnezeu. 
Sunt mulţi care, chiar prin frica lor de Dumnezeu sunt în robie, deoarece presupun în mod greşit că cei 
care îi ţin astfel sunt în locul lui Dumnezeu pentru ei. Chiar spiritul care i-ar face supuşi voii lui 
Dumnezeu, dacă l-ar fi înţeles în mod corect, îi ţine supuşi celor care au câştigat autoritatea asupra lor. 
Dar timpul va veni cu siguranţă când cel teribil va fi redus la nimic; şi chiar înainte de timpul când 
batjocoritorul nu mai este şi cel vigilent în fărădelege este pe deplin nimicit, influenţa lor va fi distrusă 
pentru ca toţi cei sinceri pe care i-au ţinut în robie să fie eliberaţi. 

La versetul 21, Versiunea Revizuită este mai bună decât altele. Citim: „Aceasta face pe un om un 
ofensator în cauză şi aşază o capcană pentru cel care mustră în cauză şi îl face pe cel drept un lucru de 
nimic.” Comparaţi Iacov 5:1-7. „Aţi condamnat şi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a opus.” Capcanele vor 
fi aşezate pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a aşezat să condamne lumea pentru păcat, cel nevinovat 
va fi condamnat şi cel drept va fi condamnat fără dovadă. Aşa a fost de când a intrat păcatul în lume, tot 
aşa a fost şi Hristos declarat vinovat şi aşa va fi până ce Domnul va lua toată puterea la El Însuşi şi va 
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domni. În acel timp, casa lui Iacob, poporul lui Dumnezeu, nu va fi temător sau ruşinat. Feţele lor nu se 
vor mai îngălbeni de frica asupritorului. 

Versetul 24 conţine o mare mângâiere pentru lucrătorii credincioşi datorită Domnului, care deseori 
au simţământul zădărniciei, aşa cum spune lucrarea lor, „am lucrat în van, mi-am risipit puterea pe 
nimic şi în van”. Promisiunea este „Şi cei rătăciţi în spirit vor ajunge la înţelegere şi cei care murmură 
vor avea învăţătura.” În zilele ce au urmat Cincizecimii, mii dintre cei care fuseseră duşi în eroare au 
venit la cunoştinţa adevărului. Mulţi care au strigat: „Răstigneşte-L”, da, chiar o mare parte a preoţilor, 
printre care erau trădătorii şi ucigaşii lui Hristos, au fost ascultători credinţei. Fapte 6:7. Dar „mai bun 
este sfârşitul unui lucru decât începutul lui”. Dacă ploaia timpurie a adus astfel de roade bogate, mult 
mai multe va aduce ploaia târzie. Copiii lui Dumnezeu să se aştepte la lucruri mari de la El şi lucruri 
mari vor fi făcute de Cel care este minunat în sfătuire şi excelent în lucrare. 
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CAPITOLUL 24 
ALIANŢA MONDIALĂ – UN EŞEC 

 
(Isaia 30:1-15, Traducerea Lowth) 

1. Vai de copiii răzvrătiţi, spune Iehova, care fac proiecte, dar nu de la Mine, care ratifică 
legăminte, dar nu prin Spiritul Meu, ca să adauge păcat după păcat. 

2. Care înaintează ca să se coboare în Egipt, dar nu s-au informat din gura Mea, ca să se 
întărească prin tăria lui faraon şi să se încreadă în umbra Egiptului. 

3. Dar tăria faraonului va fi ruşinea voastră, iar încrederea voastră în umbra Egiptului – 
confuzia voastră. 

4. Prinţii lor erau la Ţoan; iar ambasadorii lor au ajuns la Hanes. 
5. La toţi le era ruşine din pricina unui popor care nu le-a adus nici un folos, care nu le este de 

nici un ajutor şi de nici un folos, ci s-a dovedit chiar o ruşine şi un reproş pentru ei. 
6. Povara fiarelor călătorind spre sud, printr-un pământ al pustiirii şi al greutăţii. De unde 

iese leoaica şi leul fioros; vipera şi şarpele zburător arzător; ei îşi duc greutatea pe umerii vitelor 
tinere şi comorile pe cocoaşa cămilei, către un popor care nu le va fi de folos. 

7. Căci Egiptul este numai un abur; în zadar vor ajuta ei; de aceea am numit-o Rahav, 
inactiva. 

8. Du-te acum, scrie înaintea lor pe o tablă şi înscrie-le cu litere pe o carte, ca să fie pentru 
timpuri viitoare, ca o mărturie pentru totdeauna. 

9. Căci este un popor răzvrătit, copii mincinoşi; copii care nu aleg să asculte de legea lui 
Iehova: 

10. Care spun văzătorilor: Nu vedeţi; şi profeţilor: Nu profeţiţi lucruri drepte; vorbiţi-ne 
lucruri mieroase, profeţii înşelătoare. 

11. Daţi-vă la o parte de pe cale; abateţi-vă de pe calea cea dreaptă; îndepărtaţi de la privirea 
noastră pe Sfântul lui Israel; 

12. De aceea, aşa vorbeşte Sfântul lui Israel: pentru că aţi respins acest cuvânt şi v-aţi încrezut 
în falsitate şi pervertire şi v-aţi sprijinit pe deplin pe ele, 

13. De aceea, această fărădelege a voastră va fi pentru voi ca o breşă ce ameninţă cu ruina, ca 
o spărtură într-un zid înalt a cărui distrugere vine dintr-o dată, într-o clipă.  

14. Va fi sfărâmat aşa cum cineva ar sfărâma vasul unui olar, aşa încât nu va mai fi găsit nici 
un ciob printre fragmentele sale cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din cisternă. 

15. Cu adevărat, aşa vorbeşte Iehova, Sfântul lui Israel: Întorcându-vă de la căile voastre şi 
rămânând liniştiţi, veţi fi salvaţi; în linişte şi încredere va fi tăria voastră; dar nu aţi vrut să 
ascultaţi. 

 
Unul dintre lucrurile timpurii învăţate de profetul Isaia este că numele Dumnezeului tare – Părintele 

veşnic, Prinţul păcii, pe umărul căruia este domnia şi în care singur este stabilitatea şi stăpânirea veşnică 
– este Minunat, Sfătuitor. Isaia 9:6, 7. Doar El este „minunat în sfătuire şi excelent în lucrare”. Isaia 
28:29. De aceea, este uşor să înţelegem de ce este rostit un vai asupra celor care într-adevăr primesc sfat, 
dar nu de la Domnul. Nu este un blestem arbitrar rostit în mod perfid, ca şi cum Domnul ar fi mânios 
deoarece a fost dispreţuit, ci este afirmaţia simplă a rezultatului inevitabil pentru cei care dispreţuiesc 
sfatul Domnului. Nu există sfat adevărat decât la El. 

Textul însuşi ne oferă tabloul împrejurărilor care l-au cerut. Izraeliţii, ameninţaţi de asirieni, căutau 
ajutor la Egipt, vechea lor casă de robie. Egiptenii le-au promis asistenţă, despre care profetul îi 
asigurase că nu va fi niciodată restituită. Acesta este aşa-zisul rezumat al tranzacţiei, dar cazul nu era 
unul obişnuit şi are lecţii pentru poporul lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului. 

În primul rând, trebuie să vedem ce este de fapt Egiptul. Nu avem timp şi spaţiu aici să intrăm în 
detaliu, dar găsim o cheie în Apocalipsa 11:8, unde vedem că trupurile moarte ale „celor doi martori” ai 
lui Dumnezeu, care sunt ucişi pentru mărturia adevărată ce o dau, vor zăcea pe strada „acelei mari cetăţi 
care din punct de vedere spiritual se numeşte Sodoma şi Egipt, unde de asemenea a fost răstignit şi 
Domnul nostru”. Acum, a fost „această prezentă lume rea” cea care L-a răstignit pe Hristos, deoarece 
„nu L-a cunoscut”. Vezi 1 Ioan 3:1; 1 Corinteni 2:7, 8; Ioan 16:1-3. Crucea lui Hristos este aceea prin 
care noi suntem răstigniţi faţă de lume, şi de vreme ce noi suntem răstigniţi împreună cu El, înseamnă că 
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prin ea a fost şi El răstignit faţă de lume. Galateni 6:14; 2:20. Prin ea noi suntem eliberaţi din prezenta 
lume rea. Galateni 1:4. De aceea, putem afirma ca un adevăr, că Egiptul reprezintă lumea ce se opune 
lui Hristos. 

Hristos, copil fiind, s-a coborât în Egipt, pentru ca să se împlinească ce a fost spus. „Din Egipt am 
chemat pe Fiul meu.” Matei 2:15. Israel a fost scos din Egipt cu scopul ca să poată păstra poruncile lui 
Dumnezeu. Psalmul 105: 43-45. De aceea, toţi copiii lui Israel – toţi creştinii trebuie să iasă din Egipt; 
atât timp cât ei rămân în Egipt nu pot oferi lui Dumnezeu serviciul ce Îi datorează, pentru că Egiptul este 
„casa robiei”. Exodul 20:1-3. Recunoaşterea lui Dumnezeu ca singurul, adevăratul Dumnezeu cu 
excluderea tuturor dumnezeilor falşi, înseamnă ieşirea din Egipt. 

Imaginaţi-vă ce schimbare surprinzătoare a avut loc când copiii lui Israel s-au gândit să facă o 
alianţă cu Egiptul şi au putut în mod deliberat să caute ajutor împotriva duşmanilor lor de la poporul 
care i-a făcut „să servească cu asprime” şi le-a făcut „vieţile mai amare prin robie grea”. Exodul 1:13, 
14. „Tot serviciul prin care i-au făcut să servească era cu severitate”. „Copiii lui Israel suspinau din 
cauza robiei şi plângeau” (Exodul 2:23), pentru că egiptenii „îi tratau rău”, „aşa că i-au alungat pe tineri 
ca în final să nu mai trăiască.” Fapte 7:19. Cu toate acestea, izraeliţii, se întorceau acum tocmai la acest 
popor pentru asistenţă în timp de nevoie. Ce schimbare a produs timpul! 

Ce şi în cine s-a produs această schimbare? S-au convertit egiptenii? Recunoşteau ei acum şi se 
închinau adevăratului Dumnezeu? Deloc! Erau păgâni, ca şi în vechime şi se opuneau la fel de mult lui 
Dumnezeu ca şi părinţii lor. Ei L-au răstignit pe Hristos în zilele lui Moise, căci Moise a considerat ca 
mari bogăţii să împărtăşească „ruşinea lui Hristos”, iar ruşinea este crucea. Vezi Evrei 13:12, 13; 
Psalmul 69:7, 9, 20, 21. Atunci ce a însemnat când poporul lui Israel s-a întors spre Egipt pentru 
eliberare? – A însemnat că L-au părăsit pe Dumnezeu, Stânca salvării lor. Schimbarea era în izraeliţi, nu 
în egipteni. Ce orbire s-a manifestat atunci! Să mergi la casa robiei ca să găseşti eliberare! 

Ascultaţi discuţia a câtorva lideri „progresişti” ai oamenilor din aceste zile: „De ce să nu facem o 
alianţă cu egiptenii, pentru ajutor reciproc? De ce să ţinem mereu în memorie vechile diferenţe? 
Egiptenii sunt foarte buni colegi când ajungi să îi cunoşti; de fapt, nu sunt aşa diferiţi de noi. Lumea a 
făcut un mare progres în ultimii o mie de ani şi se cuvine să fim suficient de liberali în gândire pentru a 
face câteva concesii. Este într-adevăr foarte bine să vorbim despre încrederea în Domnul, dar nu este 
practic; ‚Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri!’ şi simţul comun ar trebui să ne înveţe că 
singura noastră speranţă de a exista ca popor este să ne unim forţele cu egiptenii. La unele puncte ne 
vom ‚pune de acord să nu fim de acord’ şi astfel vom câştiga influenţă asupra lor, iar în acelaşi timp ei 
ne oferă sprijin material.” Da, cu toţii i-am auzit discutând. 

Ce spune Domnul? „Tăria lui faraon va fi ruşinea voastră, iar încrederea voastră în umbra Egiptului 
va fi confuzia voastră.” „Căci Egiptul nu este decât un abur, în van vor ajuta ei; de aceea am numit-o, 
Rahav, inactiva.” Ajutorul lumii este în van, căci „lumea trece împreună cu pofta ei”. 1 Ioan 2:17. „Dar 
cel ce face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac.” „Este mai bine să te încrezi în Domnul decât să te 
încrezi în prinţi.” 

Observaţi diferitele traduceri ale versetului 7. Versiunea obişnuită spune: „Tăria lor este să stea 
liniştiţi”. Aceasta exprimă foarte bine ideea, dar trebuie să ştim înţelesul cuvântului „Rahav” pentru a 
aprecia textul. În Iov 9:23 cuvântul este tradus prin „ajutoare mândre”; şi în Iov 26:12 apare tradus 
astfel: „El loveşte pe cel mândru”. Se mai găseşte în alte două sau trei locuri din Biblie, ca în Psalmul 
89:10 şi Isaia 51:9, dar întotdeauna ca ceva odios pentru Dumnezeu. Este clar de văzut că se referă la 
lăudăroşenie, la mândrie. „Rahav” este legată de Babilon, în Psalmul 87:4 şi ştim că Babilonul şi-a avut 
originea în mândrie, iar lăudăroşenia a fost ruina lui. Astfel, Egipt este numit poporul care promite mult 
şi se laudă, dar nu face nimic. Astfel, tăria cu care se laudă ei nu este decât goliciune. Amintiţi-vă de 
istoria opoziţiei arogante a lui faraon faţă de Dumnezeu din zilele lui Moise şi gândiţi-vă cât de goală 
era şi veţi înţelege forţa acestui text şi veţi vedea mai bine nebunia lui Israel de a merge la egipteni 
pentru ajutor. Ei spun şi nu fac. 

Întorcându-ne la primul verset, observăm că acolo unde în versiunea noastră avem „acoperă cu o 
învelitoare”, Lowth spune „ratifică legăminte”. Marginea Bibliei noastre spune, totuşi, „a ţese o pânză” 
sau „a face o ligă”. În unele versiuni este tradus „toarnă o băutură de jertfă” care reprezenta modul 
obişnuit de a ratifica o ligă şi care este perpetuat astăzi în obiceiul în care mulţi au ca o mărturie a 
prieteniei un pahar cu vin. Legământul pe care izraeliţii îl făceau cu egiptenii a fost proiectat ca o 
învelitoare, ca o protecţie; dar problema era că nu era învelitoarea Spiritului lui Dumnezeu. Era o 
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ţesătură şubredă pe care o ţeseau. 
De ce era rău că Israel făcea un legământ cu egiptenii sau cu oricare alt popor? – Deoarece un 

asemenea legământ ar fi fost o respingere a lui Dumnezeu care Îi alesese pe ei ca popor al Său deosebit. 
El a făcut un legământ cu ei, ca să fie Dumnezeul lor şi ei poporul Lui. Nu pentru că aceşti oameni erau 
mai buni decât alţii au fost numiţi poporul lui Dumnezeu, ci pentru că purtau numele „Israel” şi se 
mândreau cu el. „Israel” înseamnă „prinţ al lui Dumnezeu”, creştin, căci toţi urmaşii lui Hristos sunt regi 
şi preoţi ai lui Dumnezeu. Apocalipsa 1:6. Ori de câte ori un popor poartă acel nume – nu contează 
forma, dacă este de creştin sau de izraelit – prin aceasta declară că Iehova este Dumnezeul şi protectorul 
lui; pentru unii ca aceştia, a face o alianţă cu lumea înseamnă să nu fi onest cu Dumnezeu, căci 
„prietenia cu lumea este vrăjmăşie cu Dumnezeu. De aceea, oricine va fi prieten cu lumea este 
vrăjmaşul lui Dumnezeu.” Iacov 4:4. 

Copiii lui Israel erau în mod expres avertizaţi în timp ce mergeau spre ţara Canaan să nu facă nici o 
alianţă cu locuitorii ţării. Planul lui Dumnezeu pentru ei era acesta: „Poporul va locui singur şi nu va fi 
recunoscut printre naţiuni”. Numeri 23:9. Totuşi, aceasta nu însemna ca ei să fie exclusivişti sau 
mizantropi. Dimpotrivă, trebuiau să fie exponenţii bunătăţii iubitoare şi lipsite de egoism a lui 
Dumnezeu faţă de omenire. Orice alt popor li se putea alătura şi împărtăşi de binecuvântările pe care 
Dumnezeu le avea pentru ei, dar făcând aşa, aceste alte popoare trebuiau să renunţe la naţionalitatea lor 
şi să devină simplu creştine, căci în Hristos „nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcis, nici 
necircumcis, nici barbar, nici scit, nici rob, nici liber, ci Hristos este totul în toţi.” Coloseni 3:11. 
Creştinii reprezintă un popor special, o naţiune cu un Conducător invizibil. Ei au de dat totul „tuturor 
oamenilor”, dar nimeni nu are nimic să le dea. De aceea, a face vreo alianţă cu lumea înseamnă pentru ei 
a-Şi nega Regele şi profesiunea. Este acelaşi lucru cu a spune că ei nu primesc tot ce au nevoie de la 
Domnul şi a pune lumea în locul Lui. Aceasta înseamnă să slăbeşti puterea Evangheliei pentru acele alte 
popoare, exprimând ideea că a fi cetăţean al vreunei ţări pământeşti este la fel de bun sau reprezintă 
acelaşi lucru cu a fi creştin. 

Tot ce este spus în acest capitol se aplică la noi la fel de mult cum s-a aplicat poporului care trăia 
atunci când a fost scris, deoarece a fost scris „ca o mărturie veşnică”. Poporul răzvrătit reprezintă aceia 
care nu aleg să asculte de legea lui Iehova; nu sunt dispuşi să audă legea. Iehova este Regele cel drept al 
întregului pământ; toţi cei care nu ţin cont de legea Lui sunt rebeli şi fără lege, chiar dacă au rangul de 
regi pe pământ. Faptul ca Israel să facă o alianţă cu Egiptul – faptul ca Biserica lui Hristos să intre în 
orice fel de alianţă cu lumea – înseamnă a declara că „lucruile începătoare ale lumii” sunt la fel de bune 
ca legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este singura lege pentru toată omenirea; tot ceea ce este 
contrar acestei legi înseamnă rebeliune şi idolatrie. 

Dar biserica şi-a asumat dreptul de a face legi, numindu-le legile lui Dumnezeu. „După poftele lor”, 
oamenii „s-au îngrămădit pe ei înşişi învăţători, gâdilându-le urechile” şi întorcându-se de la adevăr spre 
fabule. 2 Timotei 4:3, 4. Ei „spun văzătorilor: Să nu vedeţi, iar profeţilor: Să nu profeţiţi lucruri drepte; 
vorbiţi-ne cuvinte măgulitoare, profeţii înşelătoare”. Oamenii îşi aleg învăţătorii – pe aceia care vor 
spune lucrurile pe care vor ei să le audă – şi apoi vor cita vorbele acelor învăţători ca o autoritate, în 
opoziţie cu legea lui Dumnezeu. Acest lucru este identic cu direcţia păgânilor, care îşi fac propriul 
dumnezeu şi apoi spun: „Scapă-mă, căci tu eşti dumnezeul meu”. Totuşi, aceşti pretinşi oameni ai lui 
Dumnezeu nu vor crede că ceea ce spune Biblia despre păgâni li se aplică lor. 

Care va fi rezultatul la toate acestea? – Deoarece oamenii resping cuvântul Domnului, al „Sfântului 
lui Israel”, distrugere bruscă va veni asupra lor şi nu vor scăpa; vor fi zdrobiţi în bucăţi ca vasul unui 
olar şi distrugerea lor va fi deplină. Comparaţi versetele 12-14 cu 1 Tesaloniceni 5:3 şi Psalmul 2. Cei 
care îşi pun încrederea în oameni nu ajung la nimic, în timp ce „aceia care se încred în Domnul vor fi ca 
muntele Sionului, care nu poate fi mutat, ci rămâne pe vecie.” Psalmul 125:1. 

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: în întoarcere şi odihnă veţi fi salvaţi; în 
linişte şi încredere va fi tăria voastră.” Aceasta, venind în legătură cu ceea ce face, arată că Domnul 
oferă ajutor practic, material. Izraeliţii erau în mare pericol: asirienii ameninţau că îi distrug; după toate 
calculele umane, aveau nevoie tocmai de ajutorul pe care egiptenii îl puteau da – oameni, cai, muniţii de 
război. Dar Dumnezeu spune: „Nu, ei vor fi ruina voastră; tăria voastră este în încrederea liniştită în 
Mine, în întoarcerea la Mine şi în odihnă absolută în cuvântul Meu veţi găsi eliberare completă.” Ei nu 
L-au crezut şi oamenii nu Îl cred nici acum. 

Este o realitate faptul că oamenii preferă să se încreadă în oameni, pe care îi pot vedea decât în 
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Domnul, pe care nu Îl pot vedea şi că asirienii i-au luat captivi. De ce să nu învăţăm această lecţie? Este 
pentru fiecare individual, la fel de mult ca pentru întreaga biserică. Este consemnată cu scopul de a 
învăţa biserica faptul că tăria ei stă în aderare strictă la Cuvântul lui Dumnezeu şi în îndepărtarea de 
lume. Conformitatea faţă de lume, fie pentru scopul recunoscut de a câştiga pe cei lumeşti la biserică, fie 
pentru a convinge lumea să împrumute biserica cu ajutor material, înseamnă ruină. Lumea nu poate face 
nimic pentru biserică, decât să o corupă, dar nu poate face asta atât timp cât biserica se încrede numai în 
Dumnezeu. 

Dar lecţia individuală este aceea care ne priveşte pe noi cel mai mult; pentru că dacă oamenii sunt 
credincioşi, biserica trebuie să fie dreaptă. Fiecare persoană are probleme de diverse feluri; numai în 
Domnul este ajutorul lor. „Încredinţează-ţi calea Domnului, încrede-te de asemenea în El şi El va lucra.” 
Psalmul 37:5. Cu toţii ştim căile lumii: înălţare de sine, insistenţă pentru drepturile cuiva, amărăciune, 
răzbunare; oricine care nu Îl cunoaşte pe Domnul arată cum se comportă atunci când este în greutăţi, 
când este ispitit sau când oamenii îl irită sau îl rănesc, iar oricine care Îl cunoaşte pe Domnul îşi poate 
aminti cum făcea odinioară şi cum este încă ispitit să o facă. Aceasta este calea lumii, aceasta înseamnă 
să te cobori în Egipt pentru ajutor – la casa robiei pentru libertate. Totul este în van. „Dumnezeu este 
refugiul şi tăria noastră; un ajutor prezent în necaz.” Există o tărie infinită în predarea liniştită şi odihna 
în Domnul. „Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, pentru că Domnul, Iehova este tăria veşnică.” 
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CAPITOLUL 25 
AŞTEPTÂND SĂ FIE ÎNDURĂTOR 

 
(Isaia 30:15-33, Traducerea Lowth) 

15. Cu adevărat, aşa vorbeşte Domnul, Iehova, Sfântul lui Israel; întorcându-vă de la căile 
voastre şi rămânând liniştiţi veţi fi salvaţi; în linişte şi în încredere cucernică va fi tăria voastră; 
dar nu aţi vrut să ascultaţi. 

16. Şi spuneţi: Nu, ci pe cai vom alerga; de aceea veţi fi puşi pe fugă; şi pe caii de luptă rapizi 
vom călări; de aceea, cei ce vă urmăresc vor fi rapizi. 

17. O mie, la certarea unuia; iar la certarea a cinci, zece mii dintre voi vor fugi; până când veţi 
fi lăsaţi ca un steag pe vârful unui munte şi ca un far pe un deal înalt. 

18. Totuşi, pentru aceasta aşteaptă Iehova să arate favoarea peste voi, chiar şi pentru aceasta 
va aştepta în tăcere ca să aibă milă de voi: (Căci Iehova este un Dumnezeu al judecăţii, 
binecuvântaţi sunt toţi cei care se încred în El)! 

19. Când un popor sfânt va locui în Sion, când în Ierusalim Îl vei implora plângând, la vocea 
strigătului tău, El va fi bogat în îndurare faţă de tine, de îndată ce va auzi, îţi va răspunde. 

20. Chiar dacă Iehova ţi-a dat pâinea suferinţei şi apa mâhnirii, totuşi ploaia potrivită nu va 
mai fi reţinută, ci ochii tăi vor vedea ploaia la vreme. 

21. Şi urechile tale vor auzi cuvântul îndemnându-te din spate, spunând: Aceasta este calea, 
umblaţi în ea; nu vă abateţi la dreapta sau la stânga. 

22. Veţi trata ca profană învelitoarea idolilor voştri de argint şi îmbrăcămintea imaginilor 
voastre turnate din aur; le vei arunca deoparte ca pe nişte veşminte poluate, vei spune către ele: 
Plecaţi de la mine. 

23. Iar El va da ploaia pentru sămânţa ta cu care vei semăna pământul; şi pâinea produsului 
pământului, iar el va fi bogat şi fertil. Atunci turmele tale se vor hrăni la păşuni largi; 

24. Şi boii, măgarii tineri care ară pământul vor mânca nutreţ bine agitat, vânturat cu lopata 
şi cu ciurul. 

25. Şi pe orice munte semeţ şi pe orice deal înalt se vor distribui pârâuri şi râuri de apă, în 
ziua marelui măcel, când cel puternic va cădea. 

26. Şi lumina lunii va fi precum lumina soarelui culminant; iar lumina soarelui culminant va fi 
de şapte ori mai mare, în ziua când Iehova va lega spărtura poporului Său şi va vindeca rana pe 
care a pricinuit-o lovitura Lui. 

27. Iată, numele lui Iehova vine din depărtare, mânia Lui arde, iar flacăra se dezlănţuie cu 
violenţă; buzele Lui sunt pline de indignare, iar limba Lui este un foc mistuitor. 

28. Spiritul Lui este ca un torent ce inundă; va ajunge până în mijlocul gâtului; El vine ca să 
agite naţiunile cu vânturătoarea pierzării şi va fi un frâu în gurile oamenilor ca să îi conducă pe 
alături. 

29. Veţi cânta o cântare ca în noaptea când sărbătoarea este proclamată în mod solemn; cu 
bucuria inimii ca şi când ar umbla cineva în sunetul fluierului pentru a merge la muntele lui 
Iehova, la Stânca lui Israel. 

30. Iar Iehova va face ca glasul Lui să fie auzit şi coborârea braţului Său să fie văzută, cu o 
furtună violentă, cu ploi rapide şi grindină. 

31. Prin glasul lui Iehova asirianul va fi doborât la pământ, cel care era gata să lovească cu 
toiagul său.  

32. Şi se va întâmpla că pe ori unde va trece nuiaua corecţiei pe care Iehova o va aşeza greu 
asupra lui, aceasta se va împlini cu timpane şi harfe; cu bătălii îndârjite va lupta El împotriva lor. 

33. Pentru că Tofet este hotărât demult, la fel este pregătit şi pentru rege; El l-a făcut adânc, 
El l-a făcut larg; un rug funerar aprins şi belşug de combustibil; şi suflarea lui Iehova, ca un râu 
de pucioasă îl va aprinde. 

 
Chiar dacă porţiunea de Scriptură pentru studiu este destul de lungă, nu trebuie să devenim confuzi 

din cauza aceasta. Nu vă aşteptaţi să înţelegeţi fiecare expresie din ea de la început. Sunt foarte puţine 
părţi ale Scripturii unde nu găsim lucruri greu de înţeles, chiar şi atunci când subiectul general este 
foarte clar. În toate cazurile de acest fel lucraţi în cel mai uşor mod posibil. Nu petreceţi timpul lucrând 
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înapoi, adică nu începeţi de la sfârşit, ci de la început. În studierea Scripturilor, întotdeauna prindeţi ceea 
ce este evident la prima vedere, aşa cum sunt simplele făgăduinţe. Acestea vă vor conduce uşor spre 
înţelegerea a ceea ce nu este aşa de evident. Amintiţi-vă că crucea este revelaţia lui Dumnezeu către om 
şi de aceea, prin făgăduinţe trebuie să înţelegem toate cuvintele şi relaţiile dintre ele. Studiul nostru 
precedent al lui Isaia ne-a arătat că se aplică la fel de mult nouă ca şi celor care trăiau atunci când a fost 
scris; de aceea trebuie să îl studiem pentru beneficiul nostru personal. Dacă în vreo lecţie observăm un 
adevăr care este nou pentru noi sau o exprimare nouă a adevărului care ne va lumina cărarea şi va face 
mai uşor pentru noi să ne ţinem de tăria divină şi să învingem, facem bine. Uneori vom putea găsi multe 
astfel de lucruri. 

 
TĂRIE ÎN LINIŞTE 

 
Pentru a păstra legătura, introducem un verset din lecţia anterioară. Versetul cincisprezece ar trebui 

să fie atât de ferm fixat în mintea fiecăruia pentru ca niciodată să nu fie uitat. „În întoarcere şi odihnă 
veţi fi salvaţi; în linişte şi încredere va fi tăria voastră.” Odihnindu-ne în Domnul! Ce tărie oferă! Toată 
puterea este atunci exercitată în favoarea noastră. „Domnul este partea mea, spune sufletul meu, de 
aceea voi spera în El. Domnul este bun cu cei care Îl aşteaptă, cu sufletul care Îl caută. Este bine ca un 
om să spere şi să aştepte liniştit salvarea Domnului.” Plângeri 3:24-26. 

„Dar voi nu aţi fost dispuşi.” Acesta a fost cazul cu Israelul cel vechi şi este în mare măsură cazul de 
astăzi. Ne arătăm păgânismul prin lipsa de bunăvoinţă de a ne încrede în Domnul. Temându-ne să ne 
încredem în Domnul şi crezând că în acest caz noi trebuie să folosim propria noastră dibăcie pentru a ne 
ajuta să ieşim din încurcătură, arată că noi ne privim pe noi înşine ca pe nişte dumnezei, mai mari decât 
Dumnezeul din ceruri. 

„Dar voi spuneţi, nu, căci vom alerga pe cai; de aceea veţi alerga.” Un cal este rapid şi promite mult 
ca mijloc de a scăpa de pericol. Acelora care se încred în El, Dumnezeu le pregăteşte o masă în prezenţa 
duşmanilor lor (Psalmul 23:5), la care se pot aşeza în linişte şi pot mânca în timp ce duşmanii lor urlă şi 
îşi folosesc puterea în van; dar de cele mai multe ori, oamenii se înspăimântă la urletul adversarilor şi 
fug din locul lor de protecţie. Ei cred că este o mai mare siguranţă în fugă decât în încrederea în 
Domnul. Care este consecinţa? – „De aceea veţi fi puşi pe fugă.” Sigur; aceasta am plănuit; şi dacă 
suntem puşi pe fugă, cu siguranţă va fi cineva care să ne urmărească, iar cei care ne vor urmări vor fi 
rapizi. Plănuim învingerea în locul victoriei. 

Observaţi contrastul dintre cei care se încred în Domnul şi aceia care încearcă să „lupte propriile lor 
bătălii”. Făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de Israel a fost că dacă ei se încred în El şi păstrează poruncile 
Lui, un om va pune pe fugă o mie şi doi vor pune pe fugă zece mii. Vezi Deuteronom 32:30; Ios. 23:10. 
Dar ce schimbare are loc atunci când Dumnezeu este abandonat. Atunci „o mie vor fugi la mustrarea 
unuia”; iar la mustrarea a cinci, zece mii vor fugi. Cazul este exact invers. Amintiţi-vă că nu este nevoie 
decât de o ameninţare pentru ca ei să fugă atunci când nu se încred în Domnul. „Cei răi aleagă când nu 
este nici un om care să-i urmărească, dar cei neprihăniţi sunt îndrăzneţi ca un leu.” Proverbe 28:1. 

 
IUBIRE ETERNĂ, LIPSITĂ DE EGOISM 

 
Iar acum vine cea mai neaşteptată şi mai îndurătoare făgăduinţă. Este neaşteptată pentru că este pe 

deplin neasemănătoare naturii umane şi de aceea este mai îndurătoare. După ce relatează încăpăţânarea 
poporului, cum au spus: „Faceţi ca Sfântul lui Israel să înceteze între noi” şi au refuzat să se bizuiască 
pe El, alegând mai degrabă propria lor cale, Domnul spune: „De aceea, Domnul va aştepta ca să fie 
îndurător faţă de voi şi de aceea va fi entuziasmat, ca să poată avea milă de voi; căci Domnul este un 
Dumnezeu al judecăţii; binecuvântaţi sunt toţi cei care se încred în El.” De ce va aştepta Domnul să fie 
îndurător? – Pentru că oamenii au fost răzvrătiţi. Înţelesul cuvântului tradus prin „a aştepta” este „a 
tânji”, „a dori”, iar afirmaţia este că, în ciuda faptului că poporul L-a respins, nu există nimic altceva 
pentru care El să fie mai nerăbdător decât să le arate bunătate. „Domnul mi s-a arătat demult, spunându-
mi: Da, te-am iubit cu o iubire eternă, de aceea te-am atras cu bunătate iubitoare.” Ieremia 31:3. A 
existat vreun exemplu mai mare de iubire lipsită de egoism? „Nici un om nu are o iubire mai mare decât 
aceasta, să îşi dea viaţa pentru prietenii săi.” „Dar Dumnezeu ne-a încredinţat dragostea Sa faţă de noi în 
faptul că pe când eram noi încă păcătoşi Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8. Iubirea omenească 
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este egoistă; oamenii iubesc pentru plăcerea ce o obţin din obiectul afecţiunii lor şi de obicei încetează 
să mai iubească atunci când sunt dispreţuiţi sau neglijaţi. Cu Dumnezeu este complet diferit. El iubeşte 
cu scopul de a da plăcere obiectelor afecţiunii Sale şi Îşi găseşte plăcerea în fericirea pe care iubirea Lui 
o oferă celor iubiţi. Ura şi abuzul nu fac decât să descopere manifestări mai mari ale iubirii Sale eterne, 
neschimbătoare. Acolo unde abundă păcatul, harul abundă mult mai mult. El ştie boala mortală de care 
suferă păcătoşii şi tânjeşte cu tot sufletul Lui infinit să îi scape de ea. A existat vreodată ceva mai 
zguduitor de îndurător? 

 
„Oh, speranţa fiecărei inimi căite! 
Oh, bucuria tuturor celor blânzi! 
Ce bun eşti Tu cu cei care cad! 
Cât de bun cu cei care caută! 

 
Iar aceia care Te găsesc, găsesc o fericire 
Pe care limba sau stiloul nu o pot arăta; 

Iubirea lui Isus, ce este ea, 
Doar cei iubiţi ai Lui o cunosc.” 

 
Dacă prindem numai acest adevăr va fi cea mai folositoare lecţie pentru noi. A cunoaşte iubirea lui 

Isus, care nu este decât manifestarea iubirii lui Dumnezeu, înseamnă a cunoaşte înţelepciunea eternităţii. 
Dar să ne amintim că a o cunoaşte înseamnă a face aplicaţia practică a ei. Trebuie să o acceptăm ca să o 
cunoaştem. Iar acceptarea iubirii lui Dumnezeu nu înseamnă numai bucuria egoistă pentru 
binecuvântările ei. Nu există egoism în iubirea lui Dumnezeu şi de aceea nimeni nu se poate bucura în 
mod egoist de ea. Acceptarea ei scoate afară egoismul. Dacă primim cu adevărat iubirea lui Dumnezeu, 
atunci ura altora, în loc să ne facă reci şi duri faţă de ei, nu va face decât ca dorinţa de a le arăta bunătate 
să crească. Veţi spune că aceasta nu este natural şi că nici un om nu poate face aşa. Nu, nu este natural, 
dar este spiritual; şi nu este posibil ca vreo natură umană să manifeste o asemenea iubire; singurul mod 
prin care acest lucru poate fi făcut este prin a avea iubirea lui Dumnezeu vărsată în inimile noastre; iar 
aceasta este făcut de Spiritul Sfânt, care este dat gratuit tuturor celor care sunt dispuşi să îl primească. Să 
nu învăţăm această lecţie a iubirii divine? 

 
JUDECATĂ ŞI MILĂ 

 
De ce arată Domnul o aşa minunată bunătate şi milă iubitoare? – Deoarece „Domnul este 

Dumnezeul judecăţii”. Aţi crezut că dreptatea şi judecata înseamnă pedeapsă? Oh, nu, nu neapărat. 
Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului lui Dumnezeu, iar tronul Lui este un tron al harului. 
Dumnezeu este drept în faptul că îi îndreptăţeşte pe cei care cred în Isus. Romani 3:26. Aceasta este o 
declaraţie a neprihănirii Lui, pentru că Dumnezeu pretinde neprihănire în faptul că este credincios a ne 
ierta păcatele şi a ne curăţa de orice răutate. 1 Ioan 1:9. 

„Va fi foarte îndurător cu tine la glasul strigătului tău.” Domnul caută ocazii de a face bine. „El Îşi 
găseşte plăcerea în milă.” Mica 7:19. El ia seama la ceea ce poporul Lui Îi va spune. Maleahi 3:16. „De 
îndată ce va auzi, îţi va răspunde.” El Se apleacă spre pământ, aşteptând cu nerăbdare să audă vreun 
strigăt. Aşa că ascultă cu atenţie, nu numai că aude cea mai istovită şoaptă, ci primul impuls de a-L 
chema îi atinge inima. El cunoaşte intenţiile şi gândurile inimii şi răspunde la ele. El nu este ca 
judecătorul nedrept, care trebuie să fie solicitat des şi asediat înainte să îngăduie o cerere dreaptă. Vezi 
Luca 18:1-8. Dumnezeu este un Dumnezeu al judecăţii şi nu este nedrept; de aceea El aude şi răzbună 
rapid. Cu siguranţă avem orice încurajare ce putea fi dată vreodată, să chemăm pe Domnul ca să 
obţinem milă şi să găsim har pentru a ne ajuta la nevoie. 

Acest capitol abundă în făgăduinţe minunate. Chiar dacă am avut suferinţă ca rezultatul normal al 
insistenţei de a urma propria noastră cale, totuşi învăţătorii nu vor fi îndepărtaţi de la noi, ci ochii noştri 
îi vor vedea. Domnul nu ne va lăsa să hoinărim în ignoranţă pe cale, ci urechile noastre vor auzi un 
cuvânt în spatele nostru, spunând: „Aceasta este calea, umblaţi în ea.” Cât de ciudat că suntem în stare 
să gândim că avertismentul oportun şi învăţătura sunt suferinţe în loc de binecuvântare! „Nu stă în omul 
care umblă să îşi direcţioneze pasul”, de aceea facem bine că ne rugăm: „Oh, Doamne, corectează-mă, 
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dar cu judecată.” Ieremia 10:23, 24. 
 

ÎNVĂŢĂTORI CARE ÎNVIOREAZĂ 
 

În versetul 20 avem o ilustraţie excelentă a binecuvântărilor diferitelor traduceri ale Bibliei în locul 
uneia singure. Toate limbile de pe pământ nu sunt decât fragmente din limba perfectă a cerului. Pata 
blestemului este peste orice lucru, aşadar, chiar dacă am avea toate limbile combinate tot nu am avea 
decât o reproducere imperfectă a limbii originale. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt precum gândurile 
noastre, ci sunt foarte adânci şi mai înalte decât cerurile. Este atunci imposibil pentru noi să înţelegem 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem numai una din multele limbi imperfecte la îndemână? – Nu, 
nicidecum. Ar fi imposibil să le înţelegem şi dacă am fi învăţători ai tuturor limbilor, dacă am fi lăsaţi 
înţelepciunii noastre; dar Spiritul Sfânt ne este dat pentru ca noi să cunoaştem lucrurile lui Dumnezeu 
care ne sunt date gratuit. 1 Corinteni 2:12. Totuşi trebuie să folosim fiecare mijloc pe care Dumnezeu l-a 
aşezat la îndemâna noastră şi printre acestea este cunoaşterea diferitelor limbi sau folosirea diferitelor 
traduceri dintr-o limbă pe care o înţelegem. Aşa că, acum învăţăm mai mult din faptul că, acolo unde 
într-o traducere avem cuvântul „învăţători”, în alta avem cuvântul „ploaie” pentru acelaşi lucru. 

Nu este nici o contradicţie, nici o lipsă de armonie, deoarece cuvântul ebraic este tradus în mod 
corect atât prin „învăţător”, cât şi prin „ploaie”. Aceasta nu se întâmplă din cauza sărăciei limbajului, ci 
mai degrabă datorită bogăţiei lui, fiecare cuvânt fiind atât de cuprinzător. Este o lecţie de învăţat de aici: 
un învăţător trebuie să fie unul care îşi înviorează elevii aşa cum ploaia înviorează pământul. Nu există 
nici un învăţător ca Dumnezeu (Iov 36:22), pentru că El este „Izvorul apelor vii” (Ieremia 2:13), „un loc 
al râurilor largi şi al fluviilor” (Isaia 33:21) şi este ca „roua pentru Israel”. Osea 14:5. Dumnezeu toarnă 
ploi peste cel însetat şi potop peste pământul uscat, chiar Spiritul Său Sfânt, care este apa vieţii. Isaia 
44:3; Ioan 7:37-39. De aceea, din cei care cred vor ţâşni izvoare de apă vie. Hristos, cel mai mare 
Învăţător, ştie cum să învioreze pe cel obosit cu un cuvânt. „Ascultaţi, ceruri şi voi vorbi; ascultă, 
pământule, cuvintele gurii Mele. Învăţătura Mea va cădea ca ploaia, cuvintele Mele vor picura ca roua, 
ca ploaia mică peste iarba plăpândă şi ca ploile peste păşuni; pentru că Eu voi proclama numele 
Domnului; atribuiţi măreţia Dumnezeului nostru.” Deuteronom 32:1-3. 

 
OFERIREA VIEŢII, SUFLAREA CARE MISTUIE 

 
Îndurătoare sunt făgăduinţele lui Dumnezeu şi eternă şi infinită este iubirea Sa; totuşi, aceasta nu 

înseamnă că răutăţii i se va permite să continue pentru totdeauna. „Chiar dacă mâna se uneşte cu mâna, 
cel rău nu va fi nepedepsit.” Cei care persistă în a face răul după răutatea propriilor lor inimi nepocăite, 
îşi adună o comoară de mânie împotriva lor în ziua mâniei şi a arătării judecăţii celei drepte a lui 
Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Romani 2:4-6. Dar în acordarea pedepsei nu există 
schimbare în Dumnezeu. El încă este Dumnezeul iubirii. „Mila Lui durează veşnic.” Distrugerea celor 
răi nu este decât rezultatul natural, inevitabil al respingerii iubirii Lui infinite a cărei favoare este viaţa. 
Observaţi că suflarea lui Dumnezeu este cea care aprinde focurile Gheenei. „Va lovi pământul cu nuiaua 
gurii Lui şi cu suflarea buzelor Lui va nimic pe cei răi”, totuşi „dreptatea va fi brâul poalelor Lui şi 
credincioşia brâul coapselor Lui” Isaia 11:4, 5. Suflarea care îi distruge pe cei răi este suflarea vieţii – 
chiar aceeaşi suflare care este dată acum întregii omeniri, atât celor răi cât şi celor neprihăniţi, şi fără de 
care nu ar fi viaţă pe pământ. Cum se face atunci că în final îi va mistui pe cei răi? – Pur şi simplu 
pentru că ei nu o acceptă aşa cum este. Nerecunoscându-L pe Dumnezeu în aerul pe care îl respiră, nu îi 
permit să facă în dreptul lor lucrarea pe care Dumnezeu o desemnase, şi anume, de a îndepărta toată 
nelegiuirea din ei. Suflarea lui Dumnezeu este la lucru în fiecare moment pe tot pământul, mistuind 
impuritatea, şi făcând astfel posibil ca oamenii să trăiască. Peste tot şi în orice timp Dumnezeu ne arată 
scopul pentru care este dată suflarea: pentru a purifica, a curăţa şi a da viaţă. Atunci când oamenii se 
identifică pe ei înşişi cu josnicia şi păcatul, ei sunt inevitabil mistuiţi de ceea ce ar fi fost viaţa lor, dacă 
ar fi fost dispuşi. „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.” Exact acelaşi foc care purifică aurul arde 
zgura. De aceea, totul depinde de modul în care ne relaţionăm cu Dumnezeu. Îl vom primi chiar ca pe 
viaţa noastră, permiţându-I să ne răscumpere din toată nelegiuirea sau va fi pentru noi un foc 
consumator? „Binecuvântaţi sunt cei care îşi pun încrederea lor în Domnul.” 
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UN LOC LITERAL AL PEDEPSEI 
 

Tofet era o parte a văii fiului lui Hinom, lângă Ierusalim, unde au fost practicate urâciunile păgânilor 
şi pe care şi evreii le-au practicat când s-au apostaziat. Aici şi-au trecut ei copiii prin foc. Vezi 2 Regi 
23:10; Ieremia 7:31. Astfel, era privit ca un loc blestemat şi a fost locul arderii gunoiului din cetate. De 
aici provine cuvântul „Gheena” din Marcu 9:45, 47 şi în alte părţi. Vezi marginea Versiunii Revizuite. 
Cuvântul pur şi simplu înseamnă „valea lui Hinom”. Când Isus a vorbit despre el ca locul în care cei răi 
îşi vor primi pedeapsa, evreii înţelegeau bine că aceasta însemna distrugere totală – locul în care cei 
nedrepţi vor fi distruşi şi vor arde „rădăcină şi ramură”. Maleahi 4:1. Şi nu era doar o imagine figurativă, 
căci chiar în acel loc cei răi vor fi strânşi când focul va coborî de la Dumnezeu din cer şi îi va mistui. 
Apocalipsa 20:9. Dumnezeu nu vorbeşte la întâmplare, ci ceea ce spune aceea înseamnă. 
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CAPITOLUL 26 
DOMNIA NEPRIHĂNIRII 

 
(Isaia 32:1-20, Traducerea Lowth) 

1. Iată, un Rege va domni în neprihănire, iar prinţii vor guverna cu echitate. 
2. Iar Omul va fi ca un adăpost de furtună, ca un refugiu faţă de potop; ca nişte canale de apă 

într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari în pământul istovit de căldură: 
3. Şi ochii celor ce văd Îl vor privi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte. 
4. Chiar şi inima celui nesăbuit va lua în considerare şi va dobândi cunoştinţă; iar limba 

gângavă va vorbi rapid şi clar. 
5. Nebunul nu va mai fi numit onorabil, iar avarul nu va mai fi numit liberal; 
6. Pentru că nebunul va exprima mai departe nebunie şi inima lui va născoci nelegiuirea, 

practicând ipocrizia şi vorbind nedrept împotriva lui Iehova, ca să golească sufletul celui 
înfometat şi să priveze pe cel însetat de băutură. 

7. Cât despre avar, instrumentele lui sunt rele, el pune la cale planuri rele pentru a-l încurca 
pe cel umil prin cuvinte mincinoase şi pentru a anula afirmarea celui sărac în judecată. 

8. Dar cel generos plănuieşte lucruri generoase, iar el va fi întemeiat prin scopurile lui 
generoase. 

9. O, voi, femeilor, care staţi în pace, ascultaţi-Mi glasul! O, voi, fiicelor care locuiţi în 
siguranţă, luaţi aminte la vorbele Mele! 

10. Ani după ani veţi fi îngrijorate, voi, femeilor nepăsătoare; căci culesul viilor a eşuat, 
strângerea roadelor nu va veni. 

11. Tremuraţi, voi care staţi în pace; fiţi îngrijorate, voi, nepăsătoarelor! Dezveliţi-vă, 
dezgoliţi-vă şi încingeţi-vă cu haine din pânză tare. 

12. Peste poale, peste piept, plângeţi-vă pentru câmpul plăcut, pentru via roditoare. 
13. Peste pământul poporului Meu, spinii şi mărăcinii vor apărea; da, peste casele de bucurie, 

peste cetatea cea veselă. 
14. Căci palatul este pustiit, cetatea cea populată este lăsată pustie; Ofel şi turnul de veghe vor 

fi pentru un lung timp o vizuină, o bucurie pentru măgarii sălbatici, o păşune pentru turme; 
15. Până ce Spiritul din înalt va fi turnat peste noi şi pustia va deveni un câmp roditor, iar 

câmpul roditor va fi socotit o pădure; 
16. Judecata va locui în pustie şi în câmpul roditor va locui neprihănirea. 
17. Iar lucrarea neprihănirii va fi pacea şi efectul neprihănirii va fi liniştea continuă şi 

siguranţa. 
18. Iar poporul Meu va locui în locuinţe liniştite şi în adăposturi sigure, în locuri de odihnă 

netulburate. 
19. Dar grindina va cădea şi pădurea va fi doborâtă, iar cetatea va fi plecată – va fi adusă la 

nivelul câmpiei. 
20. Binecuvântaţi sunteţi voi care vă semănaţi sămânţa în orice loc bine udat, care daţi drumul 

picioarelor boului şi măgarului. 
 
„Iată, un Rege va domni în neprihănire.” Ce nevoie mai avem să întrebăm cine este acest Rege care 

domneşte în neprihănire? Isus Hristos! El este Cel despre care Domnul spune: „Voi ridica lui David o 
Ramură neprihănită, iar un Rege va domni şi va prospera şi va face judecată şi dreptate pe pământ. În 
zilele Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în siguranţă; şi acesta este numele prin care va fi chemat: 
DOMNUL NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ.” Ieremia 23:5, 6. 

El este suprem, dar nu domneşte singur, pentru că Lui I-a plăcut ca şi alţii să împărtăşească starea 
Lui înaltă. El este Regele regilor şi Domnul domnilor. Cu El, „prinţii vor guverna în judecată”, pentru că 
Tatăl ne-a acordat iubire, pentru ca şi noi să fim numiţi fii ai lui Dumnezeu, aşa cum este EL Însuşi. 1 
Ioan 3:1, 2. „Acum suntem Fiii lui Dumnezeu”, „şi dacă suntem copii, atunci suntem moştenitori, 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos.” Romani 8:17. „Cel care ne-a iubit şi 
ne-a spălat de păcatele noastre în propriul Său sânge şi ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl 
Său.” Apocalipsa 1:5, 6. Da, El ne-a dat viaţă din moartea noastră în greşeli şi păcate şi ne-a înviat şi ne-
a făcut să stăm împreună cu El în locurile cereşti, la dreapta lui Dumnezeu. Efeseni 1:20, 21; 2:1-6. „El 
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ridică pe sărac din ţărână şi pe cerşetor din gunoi pentru a-i pune printre prinţi”, „chiar cu prinţii 
poporului Său” „şi pentru a-i face să moştenească tronul slavei.” 1 Samuel 2:7, 8; Psalmul 113:7, 8. 

„Iar un om va fi precum adăpostul de vânt şi un refugiu pentru vijelie; ca râurile apelor într-un loc 
uscat, ca umbra unei mari stânci într-un pământ uscat.” Versiunile daneză, norvegiană, suedeză şi 
franceză redau acest verset astfel: „fiecare om va fi ca un loc de adăpost” etc. Lowth, după cum vedem, 
spune „Omul”. Aceasta ar însemna că se referă special la Hristos, la care, indiscutabil, se face aplicaţia 
principală; dar toate traducerile sunt corecte, de vreme ce Lui i-a plăcut să ne facă şi pe noi ceea ce este 
El. Oricine dintre cei pe care Hristos îi face regi, prinţi şi preoţi vor fi aşa doar în virtutea naturii Lui; de 
aceea, ne vom împărtăşi cu El de bucuria şi onoarea mântuirii Lui, nu doar de salvarea noastră, ci şi a 
altora. 

Ce proiect măreţ este acesta! Bieţii oameni căzuţi, pustiiţi, înfometaţi, slăbiţi şi neajutoraţi vor fi ei 
înşişi în aşa fel transformaţi prin înviorarea ce o primesc de la Izvorul vieţii şi de la Stânca mântuirii lor 
încât pentru alţii vor fi într-o asemenea condiţie de adăpost faţă de vântul furtunii, ca râurile de apă într-
un loc uscat şi ca umbra unei mari stânci într-un pământ uscat. Da, „Isus este o Stâncă într-un pământ 
uscat”, dar El a ridicat reprezentanţi pe pământ pentru a duce lucrarea Sa la bun sfârşit şi pentru a fi 
reprezentanţii Lui pe pământ. Ce este mai înviorător decât râurile de apă într-o zi uscată, caniculară? Iar 
acesta este locul pe care fiecare copil al lui Dumnezeu are privilegiul să îl ocupe, căci oricine crede în 
Fiul, „din inima lui vor curge râuri de apă vie”. Ioan 7:38. Gândiţi-vă de asemenea la o stâncă într-un 
pământ uscat. Cât de minunată, cât de răcoroasă este! Nu numai că înlătură razele soarelui, dar împarte 
răcoare înviorătoare. Fiecare creştin are acest privilegiu, de a fi un ajutor pentru unele suflete istovite 
din această lume. Căci înţelegem că aceste făgăduinţe nu sunt reţinute pentru viitor. Chiar acum Hristos 
domneşte în neprihănire şi acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi de aceea, prinţi. Când să se aplice dacă 
nu în timpul când sunt suflete istovite şi obosite? 

„Prinţii vor guverna în judecată.” Da, căci rugăciunea inspirată de cer şi deci cea la care trebuie să se 
dea răspuns, este ca dragostea noastră să „abunde tot mai mult în cunoştinţă şi în toată judecata” sau 
discernământul. Filipeni 1:9. De asemenea, făgăduinţa este că vom „fi umpluţi cu toată cunoştinţa voii 
Lui în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală”. Coloseni 1:9. Faptul că sfinţii şi îngerii vor judeca 
lumea este dat ca motiv pentru ca ei să fie capabili să exercite judecată dreaptă în toate chestiunile vieţii. 
1 Corinteni 6:2, 3. Şi aşa este bine, căci acesta este un timp de pregătire pentru îndatoririle din lumea 
care va veni. Această judecată dreaptă, cunoştinţa a ceea ce este drept şi potrivit să faci în fiecare ocazie, 
nu vine printr-o magie, ci prin a da o atenţie potrivită cuvintelor Domnului; „căci Domnul dă 
înţelepciunea, din gura Lui vine cunoştinţa şi priceperea.” Proverbe 2:1-6. „Iată, teama de Domnul, 
aceasta este înţelepciunea; şi a te depărta de rău înseamnă priceperea.” Iov 28:28. 

Privirea, auzul, vorbirea şi înţelegerea sunt darurile neprihănirii. Vezi versetele 3, 4. Şi mai mult, 
prinţii sunt cei care vor guverna în judecată împreună cu Regele neprihănirii, care vor fi instrumente 
pentru a da vedere oamenilor şi pentru a-l face pe cel nesocotit să înţeleagă cunoştinţa. Doar diferenţa de 
o literă schimbă „pentru el” în „nu” în ebraică, iar Lowth este fără îndoială corect când spune că s-a 
făcut această schimbare. Într-adevăr, ochii celor care văd nu vor fi neclari şi aceasta se va întâmpla 
pentru că Îl privesc pe El, care este lumina. Îl vor vedea în aceia pe care i-a luminat El. 

„Omul netrebnic nu va mai fi numit generos.” Din 1 Samuel 25:25 învăţăm că Nabal înseamnă 
„nebunie” şi acesta este cuvântul folosit aici în versiunea ebraică, aşa că este corect tradus prin „nebun”, 
aşa cum spune Lowth. Şi cine este nebunul? Cel care nu ţine seama de Domnul, care acţionează ca şi 
când nu ar fi Dumnezeu. Vezi Psalmul 14:1. De vreme ce teama de Domnul este înţelepciunea, urmează 
că nebunia este nedreptate. Nebun este acela care dă mărturie falsă împotriva lui Dumnezeu şi prin care 
tinde să micşoreze credinţa oamenilor – pentru a-l face pe cel înfometat şi însetat după neprihănire mai 
gol. 

În legătură cu aceasta va fi bine să citim ceea ce Domnul spune prin profetul Ezechiel. Citiţi 
capitolul 13:17-23. Unii au întristat prin minciuni inima celui neprihănit şi au întărit mâinile celui rău ca 
să nu se depărteze de calea lui cea rea, promiţându-i viaţă. Ei spun, fie prin acţiunile lor, fie prin 
cuvintele lor, că va fi bine cu cel rău şi că nu contează ce face un om, va trăi pentru eternitate. Astfel, ei 
nu pun nici o diferenţă între cel care Îl slujeşte pe Domnul şi cel care nu Îl slujeşte. 

În versetele 13, 14 este o descriere a efectelor blestemului. În mod special, aceasta se referă la 
Ierusalim, dar aplicaţia este pentru întreg pământul. Din cauza păcatului omului, pământul este 
blestemat Acesta nu a fost un blestem arbitrar, ci Dumnezeu doar a anunţat consecinţa inevitabilă a 
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păcatului lui Adam. Când cel care era aşezat ca stăpân şi domn al pământului a căzut, nu se putea 
întâmpla decât ca ceea ce se află sub stăpânirea sa să ajungă o pustie. Câmpul beţivului şi cel al 
trândavului vor produce spini şi mărăcini. Vedem acest blestem acum, dar va creşte rapid pe măsură ce 
sfârşitul se apropie, iar „oamenii răi şi înşelătorii vor merge din rău în mai rău, înşelând şi fiind înşelaţi.” 
2 Timotei 3:13. La sfârşit, pământul va fi pe deplin pustiit, exact cum a fost la început, înainte ca 
Spiritul lui Dumnezeu să se mişte pe suprafaţa apelor. Vezi Geneza 1:2 şi Isaia 24:1. 

Acelaşi spirit care, la început a adus ordinea din haos, va realiza restaurarea completă după ce 
păcatul şi-a desăvârşit lucrarea sa de ruină. Spiritul neprihănirii va anula lucrarea păcatului. Când 
Spiritul este turnat peste noi din înalt, „atunci pustia va deveni un câmp roditor”. „Când judecata va 
locui în pustie şi neprihănirea va rămâne în câmpul roditor.” Chiar dacă violenţa va umple pământul aşa 
cum a fost în zilele dinainte de potop (vezi Geneza 6:11; Matei 24:37), totuşi „lucrarea neprihănirii va fi 
pacea, iar efectul neprihănirii, liniştea şi siguranţa pe vecie.” Şi de vreme ce neprihănirea va domni pe 
pământ pur şi simplu pentru că vor fi oameni neprihăniţi, făcuţi astfel de Spiritul lui Dumnezeu, 
urmează că această restaurare a tuturor lucrurilor şi aducerea înapoi a împărăţiei păcii este realizată prin 
oameni. Dumnezeu este marele Autor al tuturor lucrurilor, dar El lucrează prin oamenii care se tem de 
El şi care se predau pe ei înşişi Lui ca instrumente ale neprihănirii. „De vreme ce prin om a venit 
moartea, prin om de asemenea a venit învierea morţilor.” 1 Corinteni 15:21. În acelaşi fel, dacă prin om 
a venit blestemul, prin om vine de asemenea binecuvântarea; de vreme ce prin om a venit pustiirea, prin 
om vine de asemenea restaurarea. În orice lucrare bună Dumnezeu Îşi asociază poporul cu El Însuşi şi le 
dă slava. El le dă slava, iar ei I-o dau Lui. 

„Dar grindina va cădea.” Teribile mişcări vor însoţi lucrarea de restaurare. Nu fără luptă va fi 
păcatul dezrădăcinat din pământ. Vor fi glasuri, tunete şi un mare cutremur de pământ, „cum n-a existat 
de când sunt neamurile” şi va cădea peste oameni grindină mare din cer, „fiecare piatră de greutatea 
unui talant”. Apocalipsa 16:17-21. Totuşi, chiar şi în acest timp, oamenii vor „locui în locuinţe liniştite 
şi sigure, în locuri liniştite de odihnă.” În timpul strâmtorării, sfinţii lui Dumnezeu de pe acest pământ 
vor fi la fel de în siguranţă după cum vor fi după toate acestea în cer, căci aceasta este şi acum locuinţa 
lor. Vezi Psalmul 91:1-16, 46:1-5. 

Versetul 20 este bazat pe modul în care se seamănă orezul, care creşte pe sol umed şi este semănat 
chiar când apa acoperă pământul. Atunci boii şi caii sunt aduşi pe el şi prin intermediul lor sămânţa este 
introdusă în pământ. Astfel, cel mai literal este pâinea aruncată pe ape, pentru a fi găsită în creştere după 
multe zile. Binecuvântaţi sunt cei care au suficientă încredere în Domnul pentru a semăna sămânţa 
neprihănirii, Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, dimineaţa şi seara, chiar dacă proiectul este de cele mai 
multe ori interzis. Semănaţi pe lângă toate apele, iar secerişul va descoperi, în locul pustiei fără apă, un 
pământ zâmbind cu grâne coapte, roadele neprihănirii. 
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CAPITOLUL 27 
LOCUIND CU FOC MISTUITOR 

 
(Isaia 33:2-16, Traducerea Lowth) 

2. Oh, Iehova, ai milă de noi; ne-am încrezut în Tine; fii tăria noastră în fiecare dimineaţă, 
salvarea noastră în timpul suferinţei. 

3. De glasul Său înfricoşat oamenii au fugit; când Te ridici Tu, naţiunile s-au împrăştiat. 
4. Dar prada voastră va fi strânsă aşa cum strânge lăcusta; aşa cum omida aleargă încoace şi 

încolo, aşa vor fugi şi o vor apuca. 
5. Iehova este înălţat, da, El locuieşte în înalt; El a umplut Sionul cu judecată şi dreptate. 
6. Iar înţelepciunea şi cunoştinţa vor fi stabilitatea timpurilor tale, posesiunea mântuirii 

permanente; frica de Domnul, aceasta va fi comoara ta. 
7. Iată, oamenii puternici înalţă un strigăt amarnic; mesagerii păcii plâng cu amar. 
8. Cărările sunt pustiite, călătorul se opreşte; el a rupt legământul, a respins cetăţile oferite, nu 

ţine seama deloc de oameni. 
9. Ţara se jeleşte, este slăbită; Libanul este dat de ruşine, se ofileşte; Saronul devine ca un 

deşert, iar Basanul şi Carmelul sunt dezgoliţi de frumuseţea lor. 
10. Acum Mă voi ridica, spune Iehova; acum Mă voi înălţa în înalt; acum voi fi înălţat. 
11. Aţi conceput pleavă, veţi naşte paie; iar Spiritul Meu ca focul vă va mistui. 
12. Şi oamenii vor fi arşi aşa cum se arde nămolul, aşa cum sunt spinii tăiaţi şi mistuiţi în foc. 
13. Ascultaţi, voi care sunteţi departe, lucrările Mele şi recunoaşteţi, voi de aproape, puterea 

Mea. 
14. Păcătoşii sunt loviţi cu groază; teroarea i-a apucat pe cei ipocriţi, cine dintre noi poate să 

rămână lângă acest foc mistuitor? Cine dintre noi poate să rămână în aceste flăcări continue? 
15. Cel care umblă în neprihănire desăvârşită şi vorbeşte lucruri drepte; care detestă profitul 

asupririi, care îşi întoarce mâinile de la mită, care îşi opreşte urechile de la propunerea sângelui, 
care îşi închide răul împotriva aparenţei răului. 

16. Locuinţa lui va fi în locurile înalte; bastionul stâncilor va fi fortăreaţa lui semeaţă; pâinea 
îi va fi oferită la timp, apele lui nu vor lipsi. 

 
MILĂ PENTRU ÎNCREDERE 

 
Rugăciunea cu care este deschisă această lecţie nu este una spusă în zadar, pentru că suntem 

asiguraţi: „Cel care se încrede în Domnul, mila îl va cuprinde.” Chiar şi în cazul omulului păcătos, 
faptul că se încrede în cineva, face pe celălalt dispus şi amabil; nu putem să ne retragem din faţa celui 
care manifestă încredere în noi; aceasta implică onoarea noastră. Atunci ce să spunem despre 
Dumnezeu, a cărui natură este iubire şi care Îşi găseşte plăcerea în milă? Nici El nu poate face altceva 
decât să arate bunătate celor care se încred în El. 

 
FIECARE DIMINEAŢĂ NOUĂ 

 
Această milă ţine pentru veşnicie şi este nelimitată. Putem să ne folosim de ea după dorinţă. Suntem 

în mod continuu beneficiarii ei, căci „datorită milei Domnului nu suntem mistuiţi”; „ea se înnoieşte în 
fiecare dimineaţă”. Plângeri 3:22, 23. Totuşi, noi înşine determinăm în ce măsură sau cât de mult ne 
vom bucura de ea. Deseori noi cerem puţin, cu toate că măsura de care ne putem bucura este limitată 
numai de dispoziţia noastră de a primi. Iată aici o rugăciune inspirată de Spiritul Sfânt. „Mila Ta, oh, 
Doamne, să fie peste noi după cum ne încredem în Tine.” Psalmul 33:22. „Ochiul Domnului este peste 
cei care se tem de El, peste cei care speră în mila Sa.” Versetul 18. Tot ce ne spune Spiritul Domnului să 
cerem, putem fi siguri că vom şi primi, căci atunci când „nu ştim pentru ce ar trebui să ne rugăm”, 
Spiritul vine în ajutorul nostru. Romani 8:26. Vrei milă fără limită? Atunci încrede-te în Domnul fără 
rezerve! 

 
MILA DIN ZORII ZILEI 
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„Încredeţi-vă în Domnul pentru totdeauna, pentru că în Iehova este tăria veşnică.” Da, căci mila 
Domnului este tăria. „După cum este de înalt cerul faţă de pământ, atât de puternică este mila Lui faţă de 
cei ce se tem de El.” Psalmul 103:11. Astfel, după cum mila Domnului este nouă în fiecare dimineaţă, 
El este tăria noastră în fiecare dimineaţă. „Prin mila gingaşă a Dumnezeului nostru, prin care ne-au 
vizitat zorii zilei din înalt”. El dă cunoaşterea mântuirii poporului Său „pentru iertarea păcatelor lor”. 
Luca 1:77, 78. De aceea, fiecare zori de zi reprezintă o asigurare pentru noi că Dumnezeu este milos faţă 
de nedreptatea noastră. După cum lumina răsare din est, ar trebui să ne amintească de „zorii zile din 
înalt”. Strălucirea soarelui de dimineaţă ar trebui să ne amintească de „Soarele neprihănirii” care se 
ridică cu vindecarea sub aripile Lui. Maleahi 4:2. Astfel, în fiecare dimineaţă, Dumnezeu, în mila Lui 
fără limite, ne dă asigurarea iertării păcatului şi a harului biruitor. „Cu adevărat, lumina este dulce şi un 
lucru plăcut pentru ochi să privească soarele.” Eclesiastul 11:7. 

 
DOMNUL, BRAŢUL NOSTRU 

 
Cuvântul tradus prin „tărie” din versetul 2 înseamnă, literal, „braţ”. Astfel, rugăciunea inspirată este: 

„Fii Tu braţul nostru în fiecare dimineaţă”.Ce făgăduinţă minunată! Deoarece fiecare rugăciune inspirată 
este o făgăduinţă de-a lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu se înnoieşte în fiecare dimineaţă, iar mila Lui 
este tărie; dar El face mult mai mult decât să ne întărească braţul: EL Însuşi promite că ne va fi braţ. Cu 
adevărat, „cei care aşteaptă pe Domnul îşi vor reînnoi tăria”. „Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, 
atât voinţa, cât şi înfăptuirea după buna Sa plăcere.” Filipeni 2:13. Dumnezeu are „un braţ puternic”, 
mâna Lui este puternică (Psalmul 89:13); dar gândiţi-vă la curajul cu care ar merge cineva la lucru 
dimineaţa, când ştie că Dumnezeu nu numai că este la dreapta sa, ci este într-adevăr braţul său. Ei bine, 
aceasta nu este decât a spune cu alte cuvinte ceea ce am învăţat în Isaia 12:2: „Domnul, Iehova este tăria 
şi cântecul meu; tot El a devenit mântuirea mea.” 

Nu va fi greu pentru noi să vedem cât de adevărat, în sens literal, este acest lucru, dacă ne oprim să 
ne gândim la condiţiile vieţii noastre. Dumnezeu este viaţa noastră şi lungimea zilelor noastre. 
Deuteronom 30:20. Noi nu avem viaţă în noi înşine; totul vine de sus. Noi mâncăm Cuvântul lui 
Dumnezeu, chiar viaţa lui Hristos, în cereale şi fructe. Astfel, toată tăria pe care o are cineva este tăria 
lui Dumnezeu, căci doar El are puterea. El este Atotputernic. Toată puterea din cer şi de pe pământ este 
a lui Hristos. Lipsa noastră de tărie este datorată eşecului de a nu trăi prin credinţă în Dumnezeu – a 
mânca şi a bea trupul şi sângele lui Hristos prin credinţă. Rugăciunea: „Fii Tu braţul nostru în fiecare 
dimineaţă” ar trebui înălţată în fiecare dimineaţă şi aceasta ar însemna că intenţionăm să trăim numai 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care, ca şi mana, vine la noi proaspăt în fiecare dimineaţă. Astfel, lecţia 
noastră pentru fiecare zi devine garanţia mântuirii veşnice. „Cât timp este viaţă, este speranţă”, căci 
viaţa însăşi este speranţă. 

 
 

ÎNŢELEPCIUNEA ESTE O APĂRARE 
 

„Înţelepciunea şi cunoştinţa vor fi stabilitatea tronului tău.” Cunoştinţa este într-adevăr putere, dacă 
este cunoştinţa adevărată. Înţelepciunea este cu siguranţă putere, căci Hristos, înţelepciunea lui 
Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:24. „Înţelepciunea este o apărare, şi banii sunt o 
apărare; dar avantajul cunoştinţei este că înţelepciunea dă viaţă celor care o au.” Eclesiastul 7:12. Câtă 
stabilitate dă înţelepciunea? – Gândiţi-vă la ceruri şi la pământ, la lucrările lui Dumnezeu şi veţi vedea; 
căci „El a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui şi a întins cerurile prin priceperea Lui.” Ieremia 10:12. 
Ultima solie, ultima proclamare a Evangheliei, cheamă oamenii cu glas tare pentru a da slavă lui 
Dumnezeu „şi pentru a se închina Celui care a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor”. 
Apocalipsa 14:7. Trebuie să Îl recunoaştem în lucrările Sale pentru a ne încrede în puterea şi 
înţelepciunea care sunt manifestate în cea mai mică floare sau în cea mai mică insectă, la fel de mult ca 
în orbitele strălucitoare ale cerului. Cunoştinţa de Dumnezeu este înţelepciune, tărie şi bogăţie. Ieremia 
9:23, 24. Acea înţelepciune care le-a făcut şi le susţine pe ele, ne va sprijini şi pe noi, dacă ne încredem 
în ea. 

 
„Acea mână care susţine creaţia 
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Îi va păzi pe copiii Săi.” 
 
 

O ÎNTREBARE VITALĂ 
 

„Cine dintre noi va locui cu focul mistuitor? Cine dintre noi va locui cu flăcările veşnice?” Cineva ar 
spune în mod natural că aşa ceva este imposibil; dar Domnul spune că unii pot şi că o vor face. Cine 
sunt ei? Cel ce umblă în neprihănire, chiar „neprihănirea care este a lui Dumnezeu, prin credinţă” 
(Filipeni 3:9), care vorbeşte lucruri drepte, care nu are nimic de-a face cu ceva câştigat prin fraudă, care 
nu poate fi mituit şi care nu aude de fapte sângeroase, nici nu se uită la rău. Un asemenea om poate locui 
în focul veşnic şi să fie în pace în mijlocul flăcării. 

 
NICI UN VIITOR PENTRU CEI RĂI 

 
Observaţi în mod special că doar cei neprihăniţi pot locui cu un foc veşnic, mistuitor. Cei răi vor 

suferi răzbunarea focului etern – vor fi aruncaţi în focul care nu se va stinge niciodată – dar ei nu pot 
rămâne acolo; focul îi va mistui precum pleava. „Aşa cum sunt spinii tăiaţi, vor fi ei arşi în foc.” Aşa că 
nu există eternitate pentru cei răi. „Nelegiuiţii vor fi distruşi împreună, sfârşitului (literal, ‚viitorului’) 
celor răi i se va pune capăt.” Psalmul 37:8. Astfel, la des repetata întrebare „Unde îţi vei petrece 
veşnicia?” nu poate fi decât un singur răspuns. Cei care o vor petrece undeva o vor face în prezenţa lui 
Dumnezeu, locuind în El şi în lumina Lui; cei care nu locuiesc în neprihănirea Lui, locuind în locul 
tainic al Celui Prea Înalt, nu vor petrece nicăieri eternitatea. „Vor fi ca şi când n-ar fi fost.” Obadia 16. 
„Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi, da, te vei uita la locul lui şi nu va mai fi.” Psalmul 38:10. 
„Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor; şi cei mândri şi toţi cei ce fac răul vor fi ca paiele; şi 
ziua care vine îi va arde, spune Domnul oştirilor, că nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.” Maleahi 
4:1. Dar cel neprihănit va locui în acelaşi foc în siguranţă şi se va încălzi la căldura lui plăcută în 
eternitate. 

 
FOCUL PREZENŢEI LUI DUMNEZEU 

 
Comparând Isaia 33:14-16 cu Psalmul 15:1-5 se va vedea că oamenii care locuiesc cu focul 

mistuitor şi flăcările veşnice sunt aceiaşi oameni care „urcă pe dealul Domnului” şi rămân în cortul Lui. 
Aceasta trebuie să însemne că focul veşnic mistuitor este în cort, locul tainic al lui Dumnezeu. Exact 
acesta este cazul. Să colectăm câteva texte din Scriptură pentru a arăta asta. 

Versetul 11 al acestui capitol, după traducerea lui Lowth, spune: „Spiritul Meu, ca focul, vă va 
mistui”. Aceasta este în de acord cu Isaia 11:4: „El va lovi pământul cu nuiaua gurii Lui şi cu suflarea 
buzelor Lui va nimici pe cel rău” şi cu 2 Tesaloniceni 2:8, care spune că Domnul va mistui „pe acel rău” 
„cu Spiritul gurii Lui”. 

„Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.” Evrei 12:29. El a coborât pe muntele Sinai cu foc 
(Exodul 19:18) şi a vorbit poporului „din mijlocul focului”. Deuteronom 4:12; 22. „Căci dreapta Lui 
este o lege de foc pentru ei.” Deuteronom 33:2. 

Domnul „stă între (sau pe) heruvimi.” Psalmul 99:1. Când i-a alungat pe Adam şi Eva din grădina 
Eden, „El a aşezat la estul grădinii Eden heruvimi şi o sabie de foc care se răsucea pentru a păzi drumul 
spre pomul vieţii.” Geneza 3:24. Aceasta a fost indignarea propriei Lui prezenţe; în acest loc Adam şi 
familia lui au venit să se închine şi de aici Cain a ieşit din prezenţa Domnului. 

Domnul domneşte în neprihănire şi „un foc merge înaintea Lui şi îi arde pe duşmanii Săi” şi 
dealurile se topesc ca ceara în prezenţa Domnului. Psalmul 97:1-5. Aşadar, când Hristos va veni, va fi 
„în flacără de foc, răzbunându-se pe aceia care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi nu ascultă de Evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos.” 2 Tesaloniceni 1:8. Astfel, la sfârşit, când cei răi sunt toţi strânşi 
împreună pentru marea bătălie împotriva lui Dumnezeu şi a poporului Său, de la Dumnezeu din cer se 
coboară foc şi îi mistuie. Apocalipsa 20:8, 9. În Isaia 30:33 am citit că „suflarea Domnului, ca un râu de 
pucioasă” incendiază Tofetul. 

Dumnezeu Se acoperă cu lumina ca şi o manta (Psalmul 104:2) şi locuieşte în lumina de care nici un 
om nu se poate apropia. 1 Timotei 6:16. Când Isaia l-a văzut pe Domnul, stând pe tron, „casa a fost 
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umplută cu fum” (Isaia 6:4), indicând prezenţa focului; şi acest lucru este mai departe indicat de faptul 
că fiinţele care stau deasupra tronului sunt „serafimii”, care înseamnă „cei aprinşi”. Amintiţi-vă de 
asemenea că Dumnezeu a mers înaintea lui Israel pentru a-i ghida într-un stâlp de foc noaptea şi un stâlp 
de nor ziua. 

În această Prezenţă, în mijlocul focului, sfinţii lui Dumnezeu vor locui în eternitate, dar pentru ca ei 
să poată face acest lucru, trebuie ca de aici ei să devină obişnuiţi cu slava lui Dumnezeu de care tot 
pământul este plin. Privind-o, ei devin schimbaţi în acelaşi chip, „din slavă în slavă”, prin Spiritul 
Domnului. 2 Corinteni 3:18. Prezenţa Domnului mistuie tot ce este rău şi de aceea, locuirea lor cu 
Dumnezeu în acest timp îi potriveşte pentru slava Sa neacoperită. Lumina soarelui, care distruge 
germenii de boală, este o dovadă zilnică pentru noi a faptului că slava lui Dumnezeu mistuie răul. Dar 
cei care refuză să recunoască pe Dumnezeu aşa cum este El revelat acum, nu vor putea să rămână în 
ziua venirii Lui şi vor fi mistuiţi. 

Într-adevăr, focul cel veşnic este cel care îi mistuie pe cei răi, dar nu este foc special creat pentru 
acest scop, iar faptul că el este veşnic nu dovedeşte că cei care suferă vor trăi etern, dimpotrivă. Toţi, 
atât sfinţi cât şi păcătoşi, vor fi în mijlocul lui, aşa că toţi vor fi trataţi la fel, iar Dumnezeu nu poate fi 
acuzat de nedreptate; dar natura oamenilor va determina modul în care îi va afecta focul. Doar cei care 
au devenit transformaţi în asemănarea lui Dumnezeu, care au viaţa Lui ca viaţă a lor, aşa încât sunt 
părtaşi naturii divine, părtaşi slavei Lui, vor fi capabili să vină prin foc fără să fie nimiciţi şi, de fapt, să 
continue să locuiască în el. Ei sunt de aceeaşi natură ca flacăra mistuitoare şi de aceea pot locui în ea 
fără să fie mistuiţi. Toţi ceilalţi vor pieri. Mila lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna şi ceea ce 
perpetuează existenţa celor care devin asimilaţi de ea, pune capăt existenţei răzvrătiţilor. Cât de 
pertinentă este deci, solia: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slava, căci a venit ceasul judecăţii Lui”! 



92 
 

CAPITOLUL 28 
REGELE ÎN FRUMUSEŢEA LUI 

 
(Isaia 33:17-24, Traducerea Lowth) 

17. Ochii tăi Îl vor vedea pe Rege în frumuseţea Lui, vor privi propria ta ţară mult extinsă. 
18. Inima ta va reflecta la groaza trecută: unde este acum logofătul? Unde este vistiernicul? 

Unde este cel care număra turnurile? 
19. Nu vei mai vedea acel popor barbar, poporul cu vorbirea adâncă pe care nu puteai să o 

auzi şi cu o limbă gângavă pe care nu puteai să o înţelegi. 
20. Vei vedea Sionul, cetatea sărbătorilor solemne, ochii tăi vor privi Ierusalimul, locuinţa 

liniştită, tabernacolul neclătinat ai cărui stâlpi nu vor fi smulşi pentru totdeauna şi ale cărui 
coarde nu le va rupe nimeni. 

21. Dar numele glorios al lui Iehova va fi pentru noi un loc al râurilor confluente, al râurilor 
largi, pe care nu trece nici o barcă cu vâsle, nici vreun vas puternic. 

22. Căci Iehova este Judecătorul nostru, Iehova este Legislatorul nostru, Iehova este Regele 
nostru, El ne va mântui. 

23. Pânzele tale sunt desfăcute, nu se pot face rapizi; catargul tău nu este stabil, nu pot să 
întindă semnul. Atunci o pradă copioasă va fi împărţită, chiar şchiopul va apuca prada. 

24. Locuitorul nu va spune: sunt schilodit de boală; poporul care va locui acolo este eliberat de 
pedeapsa nelegiuirii lui. 

 
Înainte de a studia această lecţie, citiţi din nou prima porţiune a capitolului şi amintiţi-vă lecţia pe 

care am învăţat-o acolo. Poporul la care se face referire acum reprezintă aceia care pot locui cu un foc 
mistuitor şi în mijlocul flăcărilor veşnice. Doar cei care au fost încercaţi ca prin foc şi au rezistat 
testului, aşa încât pot locui în foc, Îl pot vedea pe Cel care este Lumina însăşi şi care Îşi are focul în Sion 
şi cuptorul în Ierusalim. (Vezi Isaia 31:9). 

Tabloul prezentat aici este fără îndoială al noului pământ, după ce focul Domnului a consumat 
păcatul şi pe păcătoşi; când vor fi lăsaţi doar cei care pot locui cu un foc mistuitor. Este timpul când pe 
tot pământul „nu va mai fi blestem, ci tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi acolo; iar slujitorii Lui Îl 
vor sluji şi vor vedea faţa Lui.” Apocalipsa 22:3, 4. Vor vedea pe Rege în frumuseţea Lui şi de 
asemenea vor vedea pământul întins departe la nord, la est, la sud şi la vest, după cum i-a promis 
Dumnezeu lui Avraam. Geneza 13:14-17. 

„Şi ei vor vedea faţa Lui.” „Ochii tăi Îl vor vedea pe Rege în frumuseţea Lui.” Ce este frumuseţea 
Regelui care, dacă ne uităm la ea, ne umple măsura întregii fericiri şi bucurii? Să avem un mic studiu, 
căci atunci când o cunoaştem şi o recunoaştem, vom găsi bucuria vieţii, chiar şi pe acest pământ 
blestemat de păcat şi va fi foarte mult mărită. 

Că Domnul este frumos, s-a afirmat în versetul de mai sus. Profetul Zaharia, văzându-L pe Domnul 
în viziune salvându-Şi poporul ca pe o turmă, a fost mişcat să exclame: „Cât de mare este bunătatea Lui 
şi cât de mare este frumuseţea Lui!” Zaharia 9:16, 17. Bunătatea şi frumuseţea Lui sunt legate împreună, 
pentru că frumuseţea Lui este frumuseţea sfinţeniei. Acum, bunătatea lui Dumnezeu este infinită, este 
singura bunătate care există în univers, de aceea frumuseţea Domnului trebuie să fie infinită. Nici o 
limbă nu o poate descrie, trebuie văzută pentru a fi apreciată şi văzută nu doar pentru un moment, ci de-
a lungul eternităţii. 

„Tăria şi frumuseţea sunt în Sanctuarul Său.” Psalmul 96:6. Sionul însuşi, locuinţa Sa, este 
„perfecţiunea frumuseţii”. Psalmul 50:2. Despre una din creaturile Sale, heruvimul acoperitor care a 
căzut, se spune că a fost „plin de înţelepciune şi perfect în frumuseţe”. Ezechiel 28:12-14. Cum trebuie 
să fie atunci Creatorul? 

David, „psalmistul suav al lui Israel”, cel prin care a vorbit Spiritul Domnului (2 Samuel 23:1, 2), a 
vorbit despre lucruri referitoare la Rege şi a spus: „Eşti mai frumos decât copiii oamenilor; harul este 
turnat pe buzele Tale.” Psalmul 45:1, 2. Psalmistului i-au fost date revelaţii divine şi atât de mare a fost 
aprecierea lui faţă de frumuseţea Domnului încât a afirmat: „Un singur lucru am dorit de la Domnul, să 
urmăresc, să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieţii mele, pentru a privi frumuseţea Domnului şi să 
întreb de templul Lui.” Psalmul 27:4. A vedea frumuseţea Domnului a fost singura lui dorinţă şi aceasta 
va fi răsplata celui neprihănit. 
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„Cerurile spun slava lui Dumnezeu.” Psalmul 19:1. Ele vorbesc despre slava Lui revelând-o în 
strălucirea lor, căci El şi-a întins slava „peste ceruri”. Psalmul 8:1, R.V. Amintiţi-vă că totul există doar 
prin puterea vieţii lui Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar 
Cuvântul este viaţă. „În El consistă toate lucrurile.” Coloseni 1:17. „Noi suntem vlăstarul Lui” (Fapte 
17:28), dar nu suntem singurele produse ale Fiinţei Lui. Munţii şi dealurile au fost „aduse la existenţă” 
de El, care din veşnicie în veşnicie este Dumnezeu. Psalmul 90:1, 2. Toţi suntem familiari cu termenul 
„adus la existenţă”, aşa că nu este necesar să spun că în ebraică termenul este „născut” şi diferite 
traduceri redau textul astfel: „înainte ca munţii să fi fost născuţi”. 

Puterea veşnică şi divinitatea lui Dumnezeu sunt clar văzute în lucrurile făcute. Romani 1:20. Tatăl 
Şi-a imprimat chipul în vlăstarele Sale. Astfel, „El a făcut fiecare lucru frumos la vremea lui”. 
Eclesiastul 3:11. „Cel care a plantat urechea, nu va auzi El? Cel care a format ochiul, nu va vedea? Cel 
care pedepseşte pe păgâni, nu va corecta El? Cel care învaţă pe om cunoştinţa, nu va şti El?” Psalmul 
94:9, 10. În acelaşi mod, putem continua: „Cel care a îmbrăcat cerurile şi pământul cu frumuseţe şi a 
făcut toate lucrurile frumoase, să nu fie El frumos?” 

Toate aceste lucruri ne arată că frumuseţea ce o vedem în lucrurile create nu este decât reflectarea 
sau reproducerea frumuseţii Creatorului. Exact aşa cum nu există bunătate decât cea a Domnului, tot aşa 
nu există frumuseţe decât aceea care vine de la El. Luaţi toate nuanţele tuturor florilor frumoase de pe 
pământ (amintiţi-vă că aşa frumoase cum sunt, sunt sub blestem şi nu sunt decât umbra a ceea ce ele au 
fost la început şi a ceea ce vor fi la restaurare) şi adăugaţi la acestea bogăţia fâneţelor şi a pădurii şi la 
acestea slava curcubeului, splendoarea orbitoare a norilor sărutaţi de apusul soarelui; lăsaţi telescopul să 
reveleze privirii voastre admirative câteva mănunchiuri de stele care strălucesc cu lumina fiecărei culori 
şi amintiţi-vă că atunci când cel mai puternic telescop şi arta fotografului au revelat prezenţa milioanelor 
fără număr de sori care sunt invizibili cu ochiul liber, minunându-ne cu licăriri ale spaţiului nemăsurat, 
„acestea nu sunt decât părticele din căile Lui” şi o foarte mică şoaptă a puterii Lui. Iov 26:14. De aceea, 
toate aceste lucruri ne revelează doar o foarte mică porţiune din frumuseţea feţei Domnului. Gândiţi-vă 
la toată frumuseţea de pe pământ, din mare şi din ceruri, chiar din cerul cerurilor, concentrate într-o 
singură Prezenţă şi aveţi măsura infinită a frumuseţii Domnului. Sfinţii lui Dumnezeu vor avea 
privilegiul să contemple această frumuseţe minunată şi vor fi făcuţi capabili să suporte privirea! Cu 
adevărat, faţa lui Dumnezeu va fi suficientă pentru a satisface pe oricine. Nu e de mirare că psalmistul a 
exclamat: „Cât despre mine, voi privi faţa Ta în neprihănire, voi fi satisfăcut de chipul Tău când mă 
trezesc.” Psalmul 17:15. 

Care este beneficiul practic al acestui studiu? Este doar acela de a inspira în noi o dorinţă de a vedea 
acea privire minunată şi astfel să ne stârnească spre neprihănire? În parte, dar în nici un caz aceasta nu 
este totul. Principalul lucru este acela de a ne permite să cunoaştem posibilităţile aşezate înaintea noastră 
chiar şi în această viaţă, aşa cum sunt exprimate în rugăciunea inspirată: „Frumuseţea Domnului 
Dumnezeului nostru să fie peste noi.” Psalmul 90:17. Dacă permitem inimilor noastre să fie în 
sanctuarul viului Dumnezeu, atunci Cel care locuieşte între heruvimi va „străluci”. Psalmul 80:1. 
„Ridică-te, luminează; căci lumina Domnului este venită şi slava Domnului este înălţată peste tine. Căci, 
iată, întunericul va acoperi pământul şi negură mare popoarele, dar Domnul se va înălţa peste tine şi 
slava Lui va fi văzută peste tine.” Isaia 60:1, 2. Frumuseţea Domnului este frumuseţea sfinţeniei şi exact 
aşa cum El a arătat o bunătate nemărginită celor care se încred în El înaintea fiilor oamenilor (Psalmul 
31:19), tot aşa le atribuie frumuseţea Lui. Lumea nu o va recunoaşte, pentru că ei nu au dorit frumuseţea 
Domnului atunci când L-au văzut; standardul frumuseţii lor nu este standardul Domului; totuşi, 
frumuseţea este prezentă oriunde neprihănirea este prezentă şi este frumuseţea ce nu va ofili niciodată. 
Acesta este adevăratul test al frumuseţii. Privind slava lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos, suntem 
schimbaţi în aceeaşi imagine, chiar în această viaţă şi suntem astfel pregătiţi pentru deplina revelaţie a 
frumuseţii lumii ce va veni, când cei neprihăniţi vor străluci ca strălucirea soarelui. 

Chiar şi acum noi putem privi frumuseţea Domnului dacă ochii noştri sunt unşi de Spirit. În toate 
lucrările Sale putem vedea strălucirea feţei Sale. „Binecuvântat este poporul care cunoaşte sunetul 
bucuriei, ei vor umbla, o, Doamne, în lumina feţei Tale.” Psalmul 89:15. Astfel, putem locui totdeauna 
în casa Domnului şi totdeauna să privim strălucirea feţei Sale slăvite. „Binecuvântaţi sunt cei care 
locuiesc în casa Ta, ei te vor lăuda.” De asemenea, în eternitate, sfinţii, cu toate că au privilegiul să 
hoinărească prin tot universul, vor şti întotdeauna că sunt în Prezenţa Regelui, peste tot privind 
frumuseţea feţei Sale. Cu acest adevăr mereu în minte, putem realiza pe deplin tot ceea ce conţine 
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expresia „trăind aproape de Domnul”. 
Versetele 18-20 fac chiar mai clar faptul că timpul pe care îl studiem acum este cel de după 

mistuirea celor răi de focul din cer, care vor înconjura grupul sfinţilor şi Cetatea preaiubită. Apocalipsa 
20:9. „Inima ta va reflecta la groaza trecută” dar numai pentru a mări mila şi minunata putere a 
Domnului. Unde sunt acum cei care numărau turnurile şi care în furia răutăţii au distrus cetatea cea 
sfântă? Nu vor mai fi văzuţi, pentru că sunt ca şi cum nu ar fi existat. Ierusalimul, în loc să le cadă 
pradă, aşa cum plănuiseră, va fi văzut ca „locuinţa liniştită, tabernacolul nezguduit ai cărui stâlpi nu vor 
fi smulşi pentru totdeauna şi ale cărui coarde nimeni nu le va mai rupe.” 

„Dar acolo, Domnul minunat va fi pentru noi un loc de râuri largi şi fluvii.” Este adevărat în mod 
literal? – Cu siguranţă, căci Dumnezeu este „Izvorul apelor vii”. Ieremia 2:13. De la El Însuşi curge râul 
cu apa vieţii – propria Lui viaţă curgând pentru înviorarea veşnică a poporului Său. Dar acest lucru este 
adevărat ş acum pentru cei care au ochi să vadă lucrurile spirituale şi care cunosc realitatea lor. De la 
râul lui Dumnezeu este acest pământ udat. Psalmul 65:9. Este plin cu apă, chiar inundat şi niciodată nu 
se usucă. Ploaia care cade din cer pentru a îmbogăţi pământul provine din acel râu. În consecinţă, râurile 
de pe acest pământ nu sunt decât ramuri ale aceluiaşi râu. În râurile curgătoare şi în valurile mării putem 
vedea viaţa lui Dumnezeu; atunci nu va mai fi doar o formă de a spune că pacea noastră va fi ca un râu 
şi neprihănirea noastră ca valurile mării. Locuind în casa Domnului vom vedea constant faţa Lui şi vom 
bea din râul plăcerii Sale. 

Iehova este Judecătorul nostru, Regele nostru şi Legiuitorul nostru şi este aşa pe drept, deoarece El 
ne va mântui. Doar Cel care salvează are dreptul de a da legi şi doar pe El ar trebui să Îl ascultăm. 
Rugăciunea noastră zilnică este: „Vină împărăţia Ta, voia Ta să se facă pe pământ aşa cum este în cer.” 
Aceasta înseamnă că noi ar trebui să Îl privim pe Domnul ca pe Regele nostru în exact acelaşi fel ca şi 
când am fi acum în cer. El este singurul Rege drept; partea noastră este să recunoaştem dreptul Lui de a 
domni peste noi. 

„Iar locuitorii nu vor spune: Sunt bolnav.” Sau, aşa cum spune Lowth, „Sunt slăbit de boală”. Aceea 
va fi o schimbare glorioasă din starea aceasta prezentă. „Dumnezeu va şterge toate lacrimile din ochii 
lor; şi nu va mai fi moarte, nici suferinţă sau plânset, nici durere, căci lucrurile dintâi au trecut.” 
Apocalipsa 21:4. 

De ce nu va mai fi boală pe acel pământ? – Motivul este dat în text: „Poporul care va locui acolo va 
fi iertat de nelegiuirea lor.” Dumnezeu care iartă toate nelegiuirile, vindecă de asemenea toate bolile, iar 
vindecarea se produce datorită iertării – este o consecinţă a ei. Puţini oameni conştientizează plinătatea 
binecuvântării iertării şi acesta este motivul pentru care atât de mulţi creştini spun că este o stare mai 
înaltă în viaţa creştină ca cea a îndreptăţirii. Ei cred că a trăi în cunoştinţa păcatelor iertate nu este decât 
un fleac comparată cu binecuvântările pe care le are Dumnezeu pentru acei care se încred în El pe 
deplin. Dar a trăi în cunoştinţa continuă a păcatelor iertate este cea mai înaltă stare posibilă pentru orice 
creatură. Înseamnă a trăi în părtăşie cu Dumnezeu. 1 Ioan 1:7. Păcatele noastre sunt iertate prin 
înlocuirea neprihănirii lui Hristos, care înseamnă oferirea vieţii lui Dumnezeu în locul vieţilor noastre. 
Aceasta înseamnă o transformare completă. 

„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de tot păcatul.” Viaţa lui Hristos, râul de la tronul lui 
Dumnezeu, în mod constant curgând prin noi şi fiind singura noastră sursă de viaţă, îndepărtează 
păcatul. Dar când Domnul ne dă viaţa Lui, El ne-o dă întreagă. Ni Se dă pe El Însuşi, iar El nu este 
împărţit. Prin urmare ne dă sănătatea Lui la fel de mult ca şi neprihănirea Sa. Este la fel de uşor pentru 
Domnul să facă pe cineva complet sănătos ca şi de a-l ierta de păcate, pentru că totul se face prin aceeaşi 
viaţă. Într-adevăr, dacă am şti extinderea darului neprihănirii care îndepărtează păcatul, întotdeauna am 
lua împreună cu el vindecarea trupurilor noastre; este a noastră dacă o primim. 

De ce atât de mulţi oameni care Îl cunosc pe Domnul ca pe Cel care le iartă nelegiuirile nu 
experimentează binecuvântările sănătăţii? – Pur şi simplu pentru că nu înţeleg şi nu se conformează 
condiţiilor. Ei ştiu că „dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să 
ne cureţe de orice nelegiuire” şi astfel, ei îşi mărturisesc păcatele şi nu se aşteaptă să continue în ele. Ei 
nu s-ar aştepta să fie iertaţi dacă nu sunt dispuşi să înceteze a păcătui. Ei bine, de ce nu ar fi acelaşi lucru 
rezonabil şi în legătură cu sănătatea? Există condiţii de viaţă şi sănătate. Nimeni nu s-ar aştepta ca 
Domnul să îl ferească de arsură dacă el persistă să se ducă în foc. Tot aşa, nu trebuie să ne aşteptăm ca 
Domnul să ne păstreze în sănătate dacă noi în continuu desconsiderăm legile sănătăţii, nu mai mult decât 
ne-am aştepta la iertare dacă ignorăm cele zece porunci. Dumnezeu ne-a dat mâncare, băutură, aer, 
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odihnă şi haine ca să ne păstreze sănătatea. Dacă mâncăm şi bem numai lucrurile despre care s-a spus că 
sunt bune pentru noi şi în măsura cuvenită, dacă permitem plămânilor noştri să ia cantitatea maximă de 
aer pur şi nu îi contaminăm cu otrava netrebnică a tutunului, şi dacă există un echilibru perfect între 
muncă şi odihnă, atunci, încrezându-ne în Domnul, ne putem aştepta la tărie suficientă pentru toate 
datoriile noastre, aşa încât chiar în această viaţă, nu vom fi nevoiţi să spunem: „Sunt slăbit de boală”. 
Aceasta este pietate practică, folositoare pentru această viaţă la fel de mult ca pentru cea care va veni. 
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CAPITOLUL 29 
PĂMÂNTUL PUSTIIT 

 
(Isaia 34:1-17, Traducerea Lowth) 

1. Apropiaţi-vă, naţiuni, şi ascultaţi; luaţi aminte la Mine, popoare! Să audă pământul şi toată 
plinătatea lui, lumea şi tot ce îşi are originea în ea. 

2. Căci mânia lui Iehova este aprinsă împotriva tuturor naţiunilor; şi furia Lui împotriva 
tuturor poruncilor lor: el le-a nimicit, le-a predat măcelului. 

3. Iar cei ucişi ai lor vor fi aruncaţi, iar din cadavrele lor se va ridica duhoarea lor; munţii se 
topesc cu sângele lor. 

4. Şi toată oştirea cerului va fi prăpădită, iar cerurile vor fi făcute sul, toată oştirea lor se va 
veşteji ca frunza veştejită căzută din vie şi ca frunza distrusă dintr-un smochin. 

5. Căci sabia Mea se dezvăluie în ceruri; iată, în Edom se va coborî şi exact peste poporul ce l-
am devotat distrugerii. 

6. Sabia lui Iehova este încărcată de sânge; este unsă cu grăsime, cu sângele mieilor şi al 
ţapilor, cu grăsimea rinichilor berbecilor, căci Iehova celebrează un sacrificiu în Boţra şi un mare 
măcel în pământul lui Edom. 

7. Şi ţapii sălbatici vor cădea cu ei; boii împreună cu taurii; şi propriul lor pământ va fi beat 
de sângele lor, iar ţărâna va fi îmbogăţită de grăsime. 

8. Căci este ziua răzbunării lui Iehova, anul răsplătirii apărătorului cauzei Sionului. 
9. Ploile ei vor fi transformate în smoală şi ţărâna ei în pucioasă; şi tot pământul ei va deveni o 

smoală aprinsă. 
10. Nu se va stinge nici ziua, nici noaptea, pentru totdeauna se va ridica fumul ei; din generaţie 

în generaţie ea va fi pustiită, în veacurile veşnice nici un om nu va trece prin ea. 
11. Ci pelicanul şi porcul mistreţ o vor moşteni; bufniţa şi corbul o vor locui; iar El va întinde 

peste ea funia pustiirii şi firul goliciunii peste câmpiile ei uscate.  
12. Nu se vor mai lăuda cu renumele împărăţiei şi toţi prinţii lor se vor stinge în întregime. 
13. În palatele ei vor răsări spini; urzica şi mărăcinele în fortăreţele ei, iar ea va deveni o 

locuinţă pentru balauri, o curte pentru puii de struţ. 
14. Şacalii şi pisicile de munte se vor întâlni; satirul va chema pe tovarăşul lui; de asemenea 

bufniţa se va aşeza acolo şi îşi va găsi un loc de odihnă. 
15. Acolo îşi va face cuibul corbul de noapte şi îşi va depune ouăle; le va cloci şi îşi va strânge 

puii sub umbra ei; de asemenea, vulturii se vor strânge laolaltă, fiecare se va uni cu tovarăşul lui. 
16. Consultaţi cartea lui Iehova şi citiţi: nici una din acestea nu va lipsi; şi nici una nu va da 

greş; căci gura lui Iehova a dat porunca şi însuşi Spiritul Lui i-a strâns. 
17. A tras la sorţi pentru ei şi mâna Lui a măsurat partea lor cu o unitate de măsură; vor 

stăpâni pământul ca o moştenire perpetuă, din generaţie în generaţie vor locui acolo. 
 
Subiectul acestui capitol este foarte uşor de sesizat şi este evident chiar din titlu. Întregul capitol este 

dedicat unui singur subiect, aşa că este uşor de înţeles. 
Aici avem proclamarea a ceva ce priveşte întreg pământul. Tot pământul şi toate naţiunile de pe el 

sunt chemate să audă ceea ce Domnul are de spus. Nu este nimic mai puţin decât proclamarea mâniei lui 
Dumnezeu împotriva tuturor naţiunilor. Cea mai pripită lectură a capitolului trebuie să convingă pe 
oricine că lucrurile prezentate aici nu sunt limitate la vreo porţiune anumită a pământului, nici la vreun 
popor. 

Există o idee ciudată foarte răspândită printre cititorii Bibliei şi în cercurile religioase, şi anume, că 
în timpurile vechi, Dumnezeu Şi-a limitat atenţia în mod special la un singur popor – evreii; că El a fost 
îngrădit şi că I-a păsat puţin sau deloc de orice alt popor. Este ciudat că cineva care citeşte Biblia ar 
putea avea o asemenea idee. Acest singur capitol este suficient pentru a arăta contrariul; se adresează 
tuturor naţiunilor pământului. Profetului i se încredinţează predicarea adevărului întregii omeniri şi 
astfel îşi înţelege misiunea. 

Gândiţi-vă cât de mult din cartea lui Isaia se adresează în mod direct altui popor decât evreilor. 
Capitolele 15-23 sunt dedicate în întregime altor naţiuni, care sunt în mod direct chemate pe nume. 
Moab, Tir, Egipt, Asiria şi toate marile naţiuni sunt cele cărora li se adresează una câte una. Şi apoi, alte 
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capitole menţionează întregul pământ, arătând că evenimentele pe care le tratează profetul nu sunt 
locale. Într-adevăr, cartea începe cu un apel către întregul pământ şi chiar către cer. 

Din cele mai vechi timpuri Dumnezeu s-a descoperit pe Sine ca Dumnezeul neamurilor la fel de 
mult ca şi al evreilor. Nu erau deloc evrei până ce mai mult de două secole din istoria lumii au trecut, 
totuşi în tot acel timp, Dumnezeu a avut oameni credincioşi, o dovadă că El Se revela pe Sine oricui Îl 
accepta. Evreii înşişi îşi au originea într-un om luat din mijlocul păgânismului. Se pare că oamenii din 
aceste zile cred că trebuie să perpetueze orbirea altor oameni. Deoarece evreii în îngâmfarea lor 
naţională şi-au imaginat că Domnului nu Îi păsa de alt popor în afara lor, majoritatea cititorilor Bibliei 
au gândit că aşa trebuie să fi fost. Dar adevărul era foarte clar încă de la început pentru fiecare persoană 
care îşi foloseşte ochii şi raţiunea că Dumnezeu nu ţine seama de persoane, ci că „în fiecare naţiune, cel 
care se teme de El şi lucrează neprihănirea este acceptat de El”. Cartea lui Isaia, precum şi cărţile tuturor 
celorlalţi profeţi, se adresa naţiunilor cât şi evreilor. Şi priveşte toate naţiunile de pe pământ de astăzi. 

Dacă cineva urmăreşte cartea Apocalipsei în legătură cu cea a lui Isaia, va observa cu uşurinţă că 
profetului Ioan nu i s-a dat altă solie pentru popor. Apostolul Petru mărturiseşte că solia dată profeţilor 
vechi este aceeaşi cu cea pe care o au de dat apostolii. 1 Petru 1:10-12. Comparaţi de exemplu versetul 4 
al acestui capitol cu Apocalipsa 6:12-14. În multe cazuri, cuvintele din Apocalipsa nu sunt decât o 
repetiţie a celor utilizate de profetul timpuriu. Aceasta nu arată că el era doar purtătorul soliei altor 
oameni, ci că Spiritul Sfânt are aceeaşi solie de dat prin doi oameni. Amândoi au avut o solie pentru 
zilele din urmă. 

Câteva fapte spicuite din diferite părţi ale Bibliei ne va ajuta să citim acest capitol cu mai multă 
înţelegere. Mai întâi, trebuie să ne amintim că atunci când Domnul va veni a doua oară este pentru 
împlinirea mântuirii poporului Său şi acest lucru este realizat prin distrugerea celor răi care vor fi în 
punctul exterminării lor. Căci „oamenii răi şi înşelătorii vor merge din rău în mai rău, înşelând şi fiind 
înşelaţi”. 2 Timotei 3:13. Această afirmaţie care o urmează imediat pe aceea care spune că „toţi cei care 
vor trăi cu evlavie în Hristos Isus vor suferi persecuţie” arată că, în ultima zi, poporul lui Dumnezeu va 
fi în cea mai amară persecuţie faţă de orice alt timp din istoria lumii. Înainte de potop pământul era plin 
de violenţă, iar la venirea Domnului va fi în aceeaşi condiţie ca atunci. Geneza 6:11, 12; Matei 24:37. 

Amintiţi-vă, de asemenea, că atât cei neprihăniţi cât şi cei răi trăiesc împreună pe acest pământ până 
la sfârşitul lumii (Matei 13:24-30, 36-43) şi că nu va exista nici o venire secretă a Domnului, ci, atunci 
când va veni, va fi pe faţă, aşa încât toţi Îl pot vedea, iar strălucirea şi măreţia extraordinară vor fi de aşa 
natură că că nimeni nu va suporta să o vadă. Apocalipsa 1:7; Fapte 1:11, Matei 24:23-27; 1 Tesaloniceni 
4:16, 17. La acel timp cei răi care vor mai fi în viaţă după plăgile care au venit pe pământ vor fi distruşi 
de strălucirea venirii lui Hristos, iar neprihăniţii, atât cei morţi cât şi cei vii, vor fi luaţi, nemuritori, 
pentru a fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4:16-18; 2 Tesaloniceni 2:8. Aceasta este prima 
înviere. „Binecuvântaţi şi sfinţi sunt cei care au parte de prima înviere, asupra acestora moartea a doua 
nu are nici o putere, ci ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor domni cu El o mie de ani.” 
Apocalipsa 20:6. 

Dar restul morţilor, adică cei răi, nu vor mai trăi din nou până când cei o mie de ani nu se încheie. 
La sfârşitul acelui timp, ei vor fi înviaţi şi vor fi înşelaţi de Satan să gândească faptul că pot captura 
sfânta cetate, Noul Ierusalim, care s-a coborât de la Dumnezeu din cer şi că, în timp ce o vor înconjura, 
o vor distruge. Apocalipsa 20:5-9. Acesta este pe scurt conturul evenimentelor în legătură cu venirea 
Domnului aşa cum este prezentat în Scripturi. 

În timpul acestor o mie de ani, în care sfinţii domnesc cu Hristos în cer, judecând pământul şi îngerii 
căzuţi, pământul va fi un pustiu, aşa cum s-a prezentat în acest capitol. În al doisprezecelea capitol din 
Apocalipsa citim despre „groapa fără fund”. Acum, cuvântul folosit în greacă corespunde exact 
cuvântului ebraic din primul capitol din Geneza, unde ni se spune că la început, pământul era fără formă 
şi gol. Era haos. Septuaginta are exact acelaşi cuvânt: Spiritul lui Dumnezeu se mişca peste faţa 
abisului. În versetul unsprezece al acestui capitol din Isaia este scris „funia confuziei şi pietrele 
goliciunii”, cuvintele exacte care apar în Geneza 1:2. Astfel, aflăm că în timpul celor o mie de ani, 
pământul va fi pustiit, nelocuit de oameni şi nepotrivit pentru locuinţa omenească. Acesta este timpul 
descris în acest capitol. În al treisprezecelea capitol, condiţia este prezentată în raportul judecăţii asupra 
Babilonului. 

Despre această condiţie a lucrurilor se spune că va dura pentru totdeauna, totuşi chiar capitolul 
următor descrie condiţia frumuseţii Edenului de pe acest pământ. În 2 Petru 3:10-13 citim despre 
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distrugerea pământului în ziua Domnului, totuşi suntem asiguraţi că vor fi, „după făgăduinţa Lui”, 
„ceruri noi şi un pământ nou”. Astfel învăţăm că durata a ceea ce s-a amintit ca fiind pentru totdeauna 
depinde de natura lucrului despre care se vorbeşte. Când Dumnezeu este subiectul sau sfinţii pe care El 
i-a făcut nemuritori, atunci ştim că nu va fi niciodată un sfârşit; dar când este ceva contaminat de păcat, 
atunci ştim că va fi o limită a duratei. „Sodoma şi Gomora şi cetăţile din jurul lor de acelaşi fel, dându-
se pe ele însele păcatelor trupeşti şi mergând după trupuri străine sunt date ca exemplu, suferind 
răzbunarea focului veşnic” (Iuda 7), totuşi locul unde au stat ele odată este acum pustiit. 

O lecţie specială trebuie menţionată înainte să încheiem acest capitol. Observaţi cum cele mai 
netrebnice şi respingătoare creaturi sunt descrise ca locuind pământul cel pustiu. Ele deţin stăpânirea în 
timp ce este lipsit de oameni. Acesta este sfârşitul natural al primului păcat şi al tuturor celor care au 
urmat. La început, omului i s-a dat stăpânire absolută asupra pământului şi asupra a tot ce este pe el. 
Acea stăpânire a fost stăpânirea neprihănirii. Dar omul a păcătuit şi stăpânirea şi slava s-au depărtat de 
la el. Din ce în ce mai mult a pierdut controlul asupra pământului şi asupra creaturilor sale. În loc să 
guverneze ordinea inferioară a animalelor, el le distruge cât de repede posibil. Oriunde merge omul, 
distrugerea îi marchează cursul. În final, când păcatul a ajuns la culme şi când este copt pentru seceriş, 
condiţia care a existat la început va fi cu totul inversată şi doar creaturile dezgustătoare şi odioase – 
animalele care consumă gunoi şi materie degradată – vor guverna acolo unde odată guverna omul. Toată 
această teribilă cădere este implicată în fiecare păcat. Aceasta aduce legea omului asupra pământului. 
Atunci va fi văzut în plinătatea lui sau mai degrabă în goliciunea lui rezultatul alegerii propriului drum 
de către om. Să nu fim noi avertizaţi la timp şi să nu ne supunem regulii Singurului care are puterea de a 
guverna cu stabilitate? 
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CAPITOLUL 30 
PĂMÂNTUL RESTAURAT 

 
(Isaia 35:1-10, Traducerea Lowth) 

1. Deşertul şi pustiul vor fi bucuroşi, pustia se va bucura şi va înflori; 
2. Va înflori frumos precum trandafirul, iar câmpia bine udată a Iordanului de asemenea, se 

va bucura, i se va da slava Libanului, frumuseţea Carmelului şi a Saronului: acestea vor privi 
slava lui Iehova, măreţia Dumnezeului nostru. 

3. Întăriţi mâinile slabe şi genunchii care se clatină. 
4. Spuneţi celor slabi de inimă: fiţi tari, nu vă temeţi, iată Dumnezeul vostru! Răzbunarea va 

veni, răsplata de la Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va elibera. 
5. Atunci, se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor; 
6. Atunci, şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va cânta; căci în pustie vor ţâşni ape şi 

torente în deşert; 
7. Nisipul strălucitor se va preface în iaz şi pământul însetat în râuri; iar în vizuina balaurilor 

va răsări iarbă cu trestii şi pipirigi. 
8. Acolo va fi o cale şi va fi numită calea sfinţeniei; nici o persoană murdară nu va umbla pe 

ea, ci El Însuşi va fi cu ei, umblând pe cale, iar nebunii nu vor păcătui pe ea; 
9. Nici un leu nu este acolo, nici tiranul fiarelor nu se va ridica şi nu va fi găsit acolo, ci cei 

răscumpăraţi vor umbla pe ea. 
10. Da, răscumpăraţii lui Iehova se vor întoarce, vor veni la Sion cu triumf şi bucuria veşnică 

le va încorona capetele. Vor obţine bucurie şi fericire, iar durerea şi suspinul vor fugi! 
 
„Lucrul ce a fost, acela va fi.” Eclesiastul 1:9. Aceasta este în special adevărat în ceea ce priveşte 

lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Căci „ştiu că tot ce face Dumnezeu va fi pentru totdeauna, nimic 
nu poate fi adăugat sau luat.” Eclesiastul 3:15. Când Dumnezeu a făcut lumea şi toate lucrurile 
frumoase, „El nu a creat în van”. Faptul că Dumnezeu a făcut pământul perfect este dovada că va fi 
perfect. Nici unul din planurile lui Dumnezeu nu pot eşua vreodată. Pentru vederea scurtă a omului 
poate să pară că totul eşuează, dar Dumnezeu are eternitatea de partea Lui şi poate să-şi permită să fie 
neînţeles şi totuşi să aştepte. Câţiva ani sau câteva mii de ani nu sunt nici cât lungimea unui deget în 
comparaţie cu eternitatea. Astfel, chiar dacă păcatul aduce pustiire totală asupra pământului, sfârşitul 
păcatului, care înseamnă distrugere, va fi distrugerea sinelui; datorită faptului că moartea, ultimul 
duşman, va fi înghiţită în victorie, pământul va fi reînnoit iar „deşertul se va bucura şi va înflori ca 
trandafirul”. 

„Va înflori abundent şi se va bucura chiar cu bucuria cântatului, îi va fi dată slava Libanului, 
perfecţiunea Carmelului şi a Saronului; ele vor fi slava Domnului şi perfecţiunea Dumnezeului nostru.” 
Cele mai fertile locuri odată, sunt acum aproape pustiite. Pământul îmbătrâneşte ca o haină, dar ca o 
haină veche ce urmează să fie schimbată curând, şi atunci va reflecta în perfecţiune desăvârşirea şi 
frumuseţea lui Iehova. Am învăţat ceva despre frumuseţea Domnului, că frumuseţea uimitoare va fi 
totuşi văzută în cele mai pustiite şi uscate porţiuni ale acestui pământ. Nu este acesta un proiect măreţ? 
Ce asigurare avem pentru aceasta? Nu este suficientă asigurarea Cuvântului lui Dumnezeu? Dar avem o 
amplă demonstraţie în faptul că omul, care a fost făcut pentru a stăpâni un pământ perfect şi de aceea a 
fost el însuşi făcut perfect, dar care a căzut, şi prin aceasta a adus pustiirea pământului, este el însuşi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu o nouă creaţie chiar acum, în timpul prezent. Când regele este restaurat la 
statura lui regească, nu este aceasta o dovadă că va avea stăpânirea sa înapoi? 

Având în vedere acest lucru, ce se spune? – „Întăriţi mâinile slabe şi genunchii slăbiţi. Spuneţi celor 
cu inima temătoare: Fiţi tari! Nu vă temeţi!”. Când se aplică acest lucru? În timpul despre care se 
vorbeşte în primele două versete? – Cu siguranţă, nu; deoarece pe pământul reînnoit nu va mai fi nici o 
ocazie de a spune cuiva „Nu te teme!”. Oamenii vor locui atunci „într-o locuinţă liniştită şi în locuinţe 
sigure, în locuri de odihnă”. Nu, acum este timpul când făgăduinţa a ceea ce va face cu siguranţă 
Dumnezeu chiar şi pe acest pământ blestemat de păcat trebuie să fie pusă înaintea celor cu inima 
temătoare pentru a-i încuraja. „Binecuvântata nădejde” este „apariţia slăvită a marelui nostru Dumnezeu 
şi Mântuitor Isus Hristos.” Tit 2:13. „El va veni şi vă va mântui.” 

Ce altceva mai trebuie spus celor cu inima temătoare? – Aceasta: „Iată Dumnezeul vostru!” Unde? – 
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Peste tot. „Nu umplu Eu cerul şi pământul? - spune Domnul.” Ieremia 23:24. Când Hristos va apărea pe 
norii cerului nu va mai fi nici un fricos în poporul Său. Aceea va fi clipa bucuriei eliberării. Nimeni nu 
va mai avea nevoie să spună: „Iată Dumnezeul vostru!”, căci „orice ochi Îl va vedea”. „Şi în ziua aceea 
se va spune: Iată, acesta este Dumnezeul nostru; am aşteptat după El, iar El ne va salva. Acesta este 
Domnul, L-am aşteptat, ne vom bucura şi ne vom veseli în mântuirea Lui.” Isaia 25:9. De aceea, această 
exclamaţie: „Iată Dumnezeul vostru!” trebuie rostită acum în urechile tuturor celor slabi de pe pământ. 

„Ceea ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu este manifestat în ei, căci Dumnezeu a manifestat acel 
lucru în ei. Căci lucrurile invizibile ale lui Dumnezeu sunt clar văzute de la crearea lumii, fiind 
întrezărite prin lucrurile ce le-a făcut, puterea Lui veşnică şi divinitatea Lui.” Romani 1:19, 20. El 
susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui. Evrei 1:3. A fi capabil să Îl vezi pe Dumnezeu în toate 
lucrurile care există, a cunoaşte că El nu a abandonat pământul este suficient pentru a da curaj oricărui 
om. Ce înseamnă că El este aici? – Nimic mai puţin decât că El pretinde toate lucrurile ca ale Lui şi că le 
susţine. Chiar dacă sunt deteriorate şi imaginea lui Dumnezeu aproape ştearsă, totuşi El nu este 
descurajat sau dezgustat de ele, dar prin prezenţa Sa le va restaura ca la început. Dacă nu le pretindea ca 
ale Lui şi dacă nu intenţiona să le facă din nou demne de El Însuşi, nu ar fi rămas în ele; faptul că El se 
găseşte chiar şi în mijlocul blestemului este o dovadă suficientă că El înseamnă salvare; şi ceea ce Îşi 
propune va împlini cu siguranţă. Aşa că priviţi pe Dumnezeul vostru în cel mai umil şi inferior lucru 
creat ca să puteţi şti că El nu l-a abandonat pe om, lucrarea Sa de încoronare. Fiţi încrezători! El va veni 
şi vă va mântui. 

„Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba 
mutului va cânta.” Când vor avea loc toate acestea? Ei bine, cu siguranţă atunci când Domnul va veni să 
Îşi salveze poporul, căci atunci chiar morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi cei vii vor fi schimbaţi într-
un moment, într-o clipire de ochi, în nemurire. 1 Corinteni 15:51-53; 1 Tesaloniceni 4:16, 17. La acel 
timp, cu siguranţă nu va exista nici un sfânt al lui Dumnezeu cu vreun cusur al trupului sau al sufletului. 
Hristos va avea „o biserică glorioasă, fără pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta.” Ef. 5:27. Dar 
suntem avertizaţi să credem că o restaurare va avea loc chiar înainte de apariţia Domnului, nu în 
neputrezire într-adevăr, ci în sănătatea corpurilor muritoare. Când Isus va veni, „orice ochi Îl va vedea”. 
Dar există o evidenţă chiar mai puternică decât aceasta. Prezenţa lui Hristos aici pe pământ a adus 
vindecare tuturor celor care erau bolnavi, indiferent de natura bolii. Dovada misiunii Sale divine era 
aceasta, că „orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, surzii aud, morţii sunt înviaţi iar săracilor li se 
predică Evanghelia.” Matei 11:3-5. Acum, nu a existat niciodată un timp în lume când să fie o nevoie 
mai mare de dovadă convingătoare a autenticităţii Evangheliei ca acum. Când Satan va lucra cu „toată 
puterea, semne şi minuni mincinoase şi cu toată înşelăciunea nelegiuirii” (2 Tesaloniceni 2:9, 10), pe 
măsură ce vede că sfârşitul se apropie, Dumnezeu nu va rămâne fără martori printre oameni, ci va lucra 
de asemenea cu multe minuni, miracole şi semne. Hristos, care odată umblase printre oameni, 
descoperindu-L pe Tatăl, va fi reprodus în tot poporul Său, aşa că nici cea mai mică dovadă nu va lipsi. 
Deci, aşa cum atunci El a vindecat pe cei ce erau bolnavi, orbi şi şchiopi oriunde se ducea, puteţi fi 
siguri că acelaşi lucru va fi făcut din nou, când tot poporul Lui va învăţa să-L privească în continuare 
printre ei şi în ei. 

„În pustie vor ţâşni ape şi râuri în deşert.” Acest lucru va fi împlinit când pustia şi locul singuratic 
vor fi înnoite şi deşertul va înflori ca trandafirul; dar ne putem aştepta să le vedem împlinindu-se chiar 
înainte de venirea Domnului. Când Israel a ieşit din Egipt, le-a fost dată apă din stâncă. Dumnezeu „a 
transformat stânca în apă, cremenea într-un izvor de ape.” Psalmul 114:8. Când Dumnezeu Îşi va întinde 
mâna a doua oară pentru a-Şi elibera poporul, „va fi o cale pentru rămăşiţa poporului Său care va 
rămânea în Asiria; aşa cum a fost cu Israel, în ziua când a ieşit din pământul Egiptului.” Isaia 11:16. De 
aceea, ne aşteptăm să vedem aceleaşi minuni, chiar mai mari, repetate. „Iată, vin zile, spune Domnul, 
când nu vor mai spune: Domnul trăieşte, Cel care i-a scos pe copiii lui Israel din pământul Egiptului, ci 
Domnul trăieşte, Cel care a scos şi a condus sămânţa casei lui Iacob din ţara de nord şi din toate ţările în 
care îi împrăştiasem; şi vor locui în propria lor ţară.” Ieremia 23:7, 8. Minunile ultimelor zile vor eclipsa 
în întregime minunile ieşirii din Egipt. 

„Va exista acolo o cale.” Unde? Fără îndoială pe noul pământ, în sfânta cetate; dar pierdem bucuria 
Scripturii dacă plasăm totul în viitor. Hristos este calea, calea sfinţeniei, iar calea este netedă. „Voi ştiţi 
calea.” Oricine o poate găsi; este descoperită bebeluşilor, cei mai simpli nu pot face nici o greşeală pe 
ea. „Cei răscumpăraţi vor umbla acolo.” 
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Chiar şi acum „Dumnezeu îşi cercetează şi răscumpără poporul.” De aceea, cei răscumpăraţi trebuie 
să aibă acum o cale pe care să umble. Iar ei vor umbla pe cale şi „se vor întoarce şi vor veni în Sion cu 
cântece şi bucurie veşnică pe capetele lor.” Notaţi că vin în Sion cântând. Nu aşteaptă să ajungă acolo ca 
să cânte; ei cântă acum. Se întâmplă aşa deoarece ei cântă pentru că ajung acolo. Citiţi 2 Cronici 20:1-30 
şi observaţi versetele 21 şi 22. Când Israel a început să cânte şi să laude pe Domnul, au câştigat victoria. 
Apoi să se bucure deşertul cântând: 

 
„Să refuze să cânte 

Cei care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu; 
Dar copiii Regelui ceresc 

Trebuie să îşi spună bucuria în depărtări.” 
 

Aceasta trebuie să facă ei, pentru că „vin la muntele Sion şi la cetatea Dumnezeului celui viu, 
Ierusalimul ceresc şi la o nenumărabilă societate de îngeri, la adunarea generală şi biserica celor întâi 
născuţi care sunt scrişi în cer, şi la Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi la spiritele oamenilor drepţi, făcuţi 
perfecţi, la Isus, Mijlocitorul noului legământ şi la sângele stropirii care vorbeşte lucruri mai bune decât 
sângele lui Abel” şi 

 
„Dealul Sionului rodeşte 
O mie de vinuri sfinţite, 

Înainte să ajungem la câmpurile cereşti 
Sau să umblăm pe străzile de aur.” 
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CAPITOLUL 31 
RĂSPUNS LA O RUGĂCIUNE DE VINDECARE 

 
(Isaia 38:1-8, 21, 22, Traducerea Lowth) 

1. În vremea aceea, Ezechia a fost cuprins de o boală mortală; iar Isaia, profetul, fiul lui Amoţ, 
a venit la el şi i-a spus: „Aşa vorbeşte Iehova: Dă ordine referitoare la chestiunile tale familiei; 

2. Căci tu trebuie să mori, nu vei mai trăi.” Atunci Ezechia şi-a întors faţa la perete 
3. Şi şi-a făcut rugăciunea fierbinte către Iehova. Şi a spus: „Te implor, Iehova, aminteşte-ţi 

acum că m-am străduit să umblu înaintea Ta în adevăr şi cu o inimă perfectă şi că am făcut ce 
este bun înaintea ochilor Tăi.” Şi Ezechia a plâns şi s-a tânguit amarnic.  

4. Acum (înainte ca Isaia să iasă în curtea de la mijloc) cuvântul lui Iehova a venit la el, 
spunând: Mergi (înapoi) şi spune-i lui Ezechia: 

5. Astfel vorbeşte Iehova, Dumnezeul lui David, tatăl tău: Am auzit rugăciunea ta, ţi-am văzut 
lacrimile; iată, te voi vindeca şi te voi sui la casa lui Iehova. 

6. Şi voi adăuga la zilele tale cincisprezece ani. Te voi elibera pe tine şi pe această cetate din 
mâna regelui Asiriei; 

22. Voi proteja această cetate. Şi (Ezechia a spus: Din ce semn voi şti că mă voi sui la casa lui 
Iehova? 

7. Şi Isaia a spus:) Acesta va fi semnul de la Iehova, că va împlini acest cuvânt pe care l-a 
vorbit. 

8. Iată, voi aduce înapoi umbra gradelor, prin care se coboară soarele, pe gradele lui Ahaz, o 
voi da cu zece grade înapoi. Iar soarele se va întoarce înapoi cu zece grade, pe gradele prin care 
coborâse. 

21. Iar Isaia a spus: Să se aducă un bulgăre de smochine, să le zdrobească şi să le aplice pe 
furuncul; şi şi-a revenit. 

 
În studiul acestei lecţii, ar trebui făcute referinţe la raportul din 2 Regi 20:1-11. Se va observa că în 

traducerea lui Lowth, pe care am tipărit-o aici, două secţiuni sunt redate în paranteză, în versetele patru 
şi cinci, din versetele corespunzătoare din raportul din 2 Regi. De asemenea, pentru ca raportul 
evenimentului să fie complet într-o singură lecţie, versetele 21 şi 22 sunt introduse în naraţiune în cursul 
ei adevărat în loc să fie lăsate, ca în versiunea noastră obişnuită, la încheierea cântecului de mulţumire al 
lui Ezechia. Cititorul să compare cu hărnicie această traducere cu cea din Biblia sa. Nu este nici o 
modificare, ci doar prezentarea diferitelor părţi ale naraţiunii într-una singură. 

„În vremea aceea.” Care vreme? Pentru răspuns citiţi capitolul 36 şi 37. Lecţia însăşi (versetul 6) 
indică faptul că era pe timpul când regele Asiriei asedia Ierusalimul. Citiţi de asemenea raportul din 2 
Regi 18 şi 19 şi 2 Cronici 32. 

Primul lucru care cere atenţia noastră în acest studiu este bunătatea lui Dumnezeu descoperită în 
faptul că i-a dat lui Ezechia un avertisment potrivit despre apropierea morţii lui. Motivul pentru care 
Ezechia urma să moară la acea vreme nu este afirmat şi nu avem nici o treabă cu împrejurarea. Nu ne-ar 
aduce nici un bine dacă am şti. De un lucru putem fi siguri şi anume, nu pentru motivul că Ezechia era 
un om rău. Raportul referitor la domnia sa este acela că „el a făcut ceea ce este bine în ochii Domnului, 
în conformitate cu tot ceea ce a făcut David, tatăl său.” 2 Cronici 29:2. El „a lucrat ceea ce este bun, 
drept şi adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. Şi în orice lucrare pe care o începea în serviciul 
casei lui Dumnezeu, în lege şi în porunci, pentru a-L căuta pe Dumnezeul lui, a făcut-o cu toată inima şi 
a propăşit.” 2 Cronici 31:20, 21. Nici un rege nu a mai avut o mărturie mai bună decât aceasta. 

Unul dintre cele mai obişnuite lucruri care se petrec când moare o persoană binevoitoare, generoasă, 
bună, este ca lumea să întrebe: „Ce a făcut ca să fie luat? Dacă ar fi fost aşa sau aşa, aş fi înţeles, căci 
niciodată nu i s-ar fi simţit lipsa; dar să iei un membru atât de folositor al societăţii – este inexplicabil.” 
Sau uneori un părinte spune, când un copil devotat şi pios este luat: „Ce am făcut ca să ne fie luat de la 
noi?”. Ca şi cum Dumnezeu nu s-a gândit la altceva decât la născocirea de mijloace pentru a pedepsi 
oamenii şi la încercarea de a-i face să se simtă mizerabili! Ca şi cum ar fi un semn al unei mile mai mari 
din partea lui Dumnezeu dacă ar permite ca toţi cei nepregătiţi să moară, lăsând în urmă doar pe cei care 
sunt gata, fie pentru viaţă, fie pentru moarte! Dumnezeu nu are „nici o plăcere în moartea celui ce 
moare”. Ezechiel 18:32. „Cel neprihănit piere şi nici un om nu pune la inimă; oamenii miloşi sunt luaţi, 
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nimeni nu ia seama că cei neprihăniţi sunt luaţi de răul care vine.” Isaia 57:1. Moartea unui om bun, aşa 
indispensabil cum ar putea părea, este deseori cea mai mare milă care se poate întâmpla atât lui cât şi 
celor care rămân în urmă. Într-adevăr, putem fi siguri că orice ar avea loc, mila lui Dumnezeu ţine 
pentru totdeauna. „Deşi cauzează durere, totuşi El va avea milă după îndurarea Lui. Căci El nu 
îndurerează şi nici nu mâhneşte cu bucurie pe copiii oamenilor.” Plângeri 3:32, 33. 

 
MOARTEA – UN LUCRU COSTISITOR 

 
Totuşi, nimeni să nu creadă că pentru Domnul este un lucru uşor când cineva moare, fie bun, fie rău. 

Moartea nu este în planul lui Dumnezeu pentru oameni. El este Dumnezeul cel viu şi Dumnezeul vieţii. 
El este Tatăl tuturor şi de la El vine toată dragostea părintească. Nu există dragoste părintească pe 
pământ care să nu reprezinte doar o mică parte din dragostea lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Atunci, 
fiecare tată iubitor să se gândească la propria lui suferinţă de la moartea unui fiu iubit şi va avea o idee 
extrem de slabă despre suferinţa care mişcă inima lui Dumnezeu când unul din copiii Lui moare. Priviţi-
L pe Isus vărsând lacrimi la mormântul lui Lazăr, chiar dacă ştia că peste câteva minute va chema pe 
prietenul Său din nou la viaţă. Citiţi Psalmul 116. Observaţi în mod deosebit versetul cincisprezece: 
„Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor Săi.” Cuvântul „preţios” provine din acelaşi cuvânt 
care este redat deseori prin „costisitor”, ”scump” şi întotdeauna are acel înţeles, aşa cum va şti oricine 
care are în vedere originea lui. Prin urmare, ar trebui să citim versetul aşa cum apare în câteva versiuni 
„Costisitoare în ochii Domnului este moartea sfinţilor Lui.” Pe Domnul îl costă mai mult decât poate 
mintea umană să evalueze să permită unuia din sfinţii Lui să moară, chiar dacă este necesar. Moartea 
este un lucru scump pentru Domnul. Îl costă multă durere de inimă. Este o pierdere personală pentru El; 
El o simte, pentru că fiecare creatură este o parte din El Însuşi. „Noi suntem vlăstarele Lui” şi „în El 
trăim, ne mişcăm şi ne avem fiinţa”. Fapte 17:28. Dar mai mult, este o pierdere pentru El din marea 
lucrare ce o are de făcut pe pământ. Este un lucru obişnuit pentru oameni să spună că Dumnezeu ar 
putea să se descurce fără nici unul dintre noi, de parcă El ar fi atât de centrat pe sine şi atât de satisfăcut 
de sine şi atât de departe de sentimentele umane încât nimic nu L-ar putea mişca; însă, adevărul e că 
totul Îl mişcă. Dumnezeu a dat pământul omului şi niciodată nu Şi-a retras darul. Prin om, El Şi-a 
propus să guverneze lumea şi deşi noi, în egoismul nostru nu putem înţelege, este o realitate că 
Dumnezeu nu Se poate descurca fără om. A arătat aceasta în faptul că Şi-a dat viaţa pentru noi. El nu 
putea trăi fără om. El doreşte ca omul să-I fie tovarăş constant. Pentru acest scop a creat El pe om. De 
aceea, putem fi siguri că nu cu o inimă uşoară i-a spus Dumnezeu lui Ezechia „Vei muri şi nu vei mai 
trăi.” 

 
MOARTEA – UN DUŞMAN 

 
Ezechia nu îşi dorea să moară; gândul acesta era cel mai dureros pentru el. „Ezechia a plâns cu 

durere.” Pentru că simţea că a fost un om rău şi de aceea îi era teamă să Îl întâlnească pe Dumnezeul 
lui? – Nu, deoarece avea o aşa de puţină conştiinţă a vinovăţiei încât a putut relata Domnului integritatea 
în care a umblat înaintea Lui. Dacă a muri înseamnă, aşa cum ne spun teologii, a fi cu Domnul, de ce s-
ar fi simţit Ezechia atât de trist la gândul morţii? – Ah, el ştia mai bine. Nu există om în toate facultăţile 
care să nu-şi dorească mai mult să trăiască decât să moară. Lacrimile pe care oamenii le varsă pentru 
morţi, chiar dacă încearcă să creadă că moartea e un prieten, arată că este imposibil ca cineva să creadă 
acea minciună. Fiecare cortegiu funerar şi fiecare lacrimă sunt mărturii ale faptului că moartea este un 
duşman, nu un prieten. Moartea vorbeşte de la diavolul, vrăjmaşul omenirii. Cel neprihănit are speranţă 
în moartea sa, pur şi simplu datorită faptului că are siguranţa, prin Hristos, ca moartea va fi distrusă, iar 
el va fi eliberat din strânsoarea ei. Moartea este întotdeauna şi peste tot un motiv de lacrimi, nu de 
bucurie.  

 
 

„NU” CA RĂSPUNS LA RUGĂCIUNE 
 

Domnul a auzit rugăciunea lui Ezechia şi i-a permis să mai trăiască puţin. Da, „El i-a auzit 
rugăciunea”. Cât de natural este pentru noi să spunem aceasta când ne-am rugat pentru ceva şi l-am 
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primit. Dar să presupunem că nu îl primim, atunci cum e? – Atunci clătinăm din cap cu durere şi 
spunem: „Domnul nu ne găseşte potriviţi pentru a ne asculta”. De parcă ar exista vreodată ceva pe care 
Domnul să nu îl audă. Oamenii, în egoismul lor, la modul general, au ideea că universul merge spre 
propriul lor beneficiu, neţinând seama de nimeni altcineva şi fiecare crede că propriile lui dorinţe ar 
trebui ascultate în fiecare detaliu şi aceasta deodată, indiferent câţi alţii ar fi îndureraţi de acel lucru. 
Astfel, dacă Domnul nu spune „Da” la fiecare cerere a lor, cred că au fost foarte mult insultaţi, deoarece, 
spun ei, „M-am rugat Domnului şi nu mi-a răspuns.” Nu au auzit ei că „Nu” este la fel de mult un 
răspuns ca şi „Da”? Şi nu are Dumnezeu la fel de bine dreptul de a spune „Nu” aşa cum într-o vreme 
orice părinte pământesc, care ştie câteva lucruri pe care copilul său nu le cunoaşte, are? Mulţi, copii 
fiind, au trăit suficient ca să descopere că răspunsul „Nu” la o cerere pentru un lucru mult dorit, care 
pare pentru el ca o lovitură de moarte, a fost cea mai mare binecuvântare care îi putea fi dată. 
Întotdeauna este aşa atunci când Dumnezeu o spune, deoarece El dă tot ce este bun şi nu dă nimic care 
nu este bun. 

 
EZECHIA NU A CÂŞTIGAT NIMIC 

 
Dar Ezechia a primit „Da” ca răspuns la rugăciunea Sa. Nu spunem că a primit „un răspuns 

favorabil”. A primit ceea ce a cerut, deşi era direct contrar faţă de ceea ce Dumnezeu spusese că trebuie 
să fie. Totuşi, l-a primit el cu adevărat? „Cu siguranţă că da”, veţi spune. Să vedem. Ce a cerut el? – El a 
cerut o anulare a deciziei ce fusese emisă, aceea de a muri şi a nu mai trăi. „Şi a trăit”, veţi spune. Cât? – 
Cincisprezece ani. Aceasta nu înseamnă foarte mult şi când timpul a trecut, ce urma? – Ei bine, atunci a 
murit. Da, asta a spus Dumnezeu referitor la el. El trebuia să moară exact aşa cum s-ar fi întâmplat cu 
cincisprezece ani mai înainte, moartea este acelaşi lucru. Dar cât era Ezechia mai bine după încheierea 
celor cincisprezece ani decât a fost la început? Ce a câştigat încercând să răstoarne Cuvântul lui 
Dumnezeu? O, Dumnezeu lucrează toate lucrurile după sfatul voii Lui. Cuvântul Său va fi împlinit mai 
devreme sau mai târziu şi este bine pentru omenire să fie aşa. 

 
VINDECAREA LUI EZECHIA – UN DEZASTRU PUBLIC 

 
Orice ar fi câştigat Ezechia în mod personal din sentimentele lui, prin rezultatul rugăciunii lui, este 

sigur că oamenii au pierdut. Nu auzim foarte mult despre Ezechia după acel incident. Apare numai o 
dată şi atunci într-o împrejurare care nu este prea importantă pentru onoarea lui . Dar ştim că în acei 
cincisprezece ani a fost născut Manase, căci avea numai doisprezece ani când l-a urmat la tron după 
moartea sa. Citiţi puţin despre el: „Manase avea doisprezece ani când a început să domnească şi a 
domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim; şi a făcut ce este rău în ochii Domnului, ca urâciunile 
păgânilor pe care Domnul le aruncase dinaintea copiilor lui Israel. Căci a zidit din nou locurile înalte pe 
care Ezechia, tatăl său le dărâmase, şi a construit altare lui Baal… şi-a trecut copiii prin foc în valea 
fiului lui Hinom; de asemenea, a păzit vremi, a folosit vrăji şi magie şi a avut de-a face cu spirite şi cu 
vrăjitori; a făcut mult rău în ochii Domnului, pentru a-L provoca la mânie… Astfel, Manase a făcut pe 
Iuda şi locuitorii Ierusalimului să păcătuiască şi să facă mai rău decât păgânii pe care Domnul îi 
distrusese dinaintea copiilor lui Israel.” 2 Cronici 33:1-9. „Mai mult decât atât, Manase a vărsat foarte 
mult sânge nevinovat, până ce a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul; pe lângă păcatul de a-l fi 
făcut pe Iuda să păcătuiască, făcând astfel ce este rău în ochii Domnului.” 2 Regi 21:16. Cu siguranţă, 
poporul lui Israel nu avea nici un motiv să fie foarte bucuros faţă de rezultatul rugăciunii lui Ezechia.  

 
RUGĂCIUNI CORECTE ŞI GREŞITE 

 
Când ne uităm la ce a urmat, ar părea destul de evident că ar fi fost mai bine dacă Ezechia ar fi stat 

liniştit ş ar fi permis lucrurilor să îşi urmeze cursul indicat de Domnul. „Cum? Nu este întotdeauna 
corect să ne rugăm Domnului pentru ceea ce vrem, în mod deosebit pentru viaţă şi sănătate?” Da, dacă 
ne rugăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Întotdeauna aceasta este regula. Trebuie să 
recunoaştem că Dumnezeu ştie cel mai bine. El vede sfârşitul de la început şi când Dumnezeu spune 
unui om că trebuie să moară şi îi trimite un sol special, un profet sfânt, să îi ducă solia, cel mai bun lucru 
pentru acel om şi pentru oricine altcineva este să moară. Este „un timp pentru a fi născut şi un timp 
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pentru a muri” (Eclesiastul 3:1, 2) şi ştiind cât de mult Îl costă pe Domnul moartea unuia din copiii Săi, 
putem fi siguri că timpul ca un om să moară este atunci când spune Dumnezeu. 

„Atunci să nu îndrăznim să Îl rugăm pe Dumnezeu pentru o continuare a vieţii?” De ce nu? Nu am 
primit o astfel de solie de la Domnul, care să ne spună că trebuie să murim şi să nu mai trăim. 
Dimpotrivă, ni se spune „Este cineva printre voi îndurerat? Să se roage. Este cineva vesel? Să cânte 
psalmi. Este vreun bolnav printre voi? Să cheme pe bătrânii bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l 
cu untdelemn în numele Domnului; iar rugăciunea credinţei va salva pe bolnav şi Domnul îl va ridica 
din nou; şi dacă a comis păcat, va fi iertat.” Iacov 5:13-15. Aceasta este pentru noi, dacă nu am primit 
vreo informaţie directă de la Domnul că suntem vreo excepţie. Dar să ne amintim că rugăciunea 
credinţei este cea care salvează bolnavii, iar „credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu”. Romani 10:17. Atunci, nu trebuie să cerem nimic ce este contrar Cuvântului lui Dumnezeu 
şi trebuie să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu adresându-se nouă personal. 

 
FOLOSUL REMEDIILOR 

 
„Şi Isaia a spus: Să se ia un bulgăre de smochine, să le zdrobească şi să le aplice pe furuncul, şi se 

va însănătoşi.” Unii vor spune: „Ei bine, Ezechia a fost vindecat prin mijloace naturale până la urmă; a 
fost un remediu ciudat şi neobişnuit, cu siguranţă, dar a fost totuşi un remediu.” Ei bine, şi ce-i cu asta? 
„Oh, când Domnul vindecă, El nu foloseşte remedii.” Oh, unde ai învăţat aşa ceva? Nu foloseşte 
Domnul instrumente pentru a-Şi împlini voia? El foloseşte lucruri care sunt şi chiar lucrurile care nu 
sunt pentru împlinirea scopului Său. Să nu vă imaginaţi că un lucru este mai puţin lucrarea lui 
Dumnezeu pentru că El a făcut-o printr-un mijloc oarecare, uman sau de orice alt fel. Să ştiţi aceasta, 
nici o persoană nu a fost vreodată vindecată în lumea aceasta de vreo boală decât de către Domnul şi că 
El întotdeauna foloseşte anumite mijloace, vizibile sau invizibile. Mijlocul nu este mai puţin real dacă 
este invizibil. Nu primiţi ideea că dacă vedeţi un lucru făcut şi vedeţi lucrul care îl face, nu este de la 
Domnul şi că minunea se produce numai atunci când nu poţi vedea nimic, ci doar rezultatul. Cuvintele 
Domnului sunt medicamente, fie că sunt într-o formă vizibilă sau invizibilă. Proverbe 4:20-22, 
marginea. Cuvântul Său este acela pe care îl trimite să vindece pe cei afectaţi. Psalmul 107:20. 

Remediile sunt întotdeauna în locul unde oamenii sunt bolnavi şi sunt întotdeauna constante cu 
rugăciunea fierbinte pentru recuperarea lor, precum cursul ce este prezentat în al cincilea capitol din 
Iacov. Dar amintiţi-vă că trebuie să fie numai remediile Domnului. Trebuie să fie remedii care 
reprezintă întruchiparea Cuvântului celui viu al lui Dumnezeu. Trebuie să nu fie lucruri care conţin 
moartea şi care sunt mijloacele morţii. Dumnezeu vindecă atribuind viaţă, nu dând moarte. „Se cuvine 
ca oamenii să se roage mereu”, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să stea liniştiţi şi să nu facă nimic. Se 
cuvine să ne rugăm pentru pâinea noastră zilnică, dar porunca de a face provine din aceeaşi sursă ca şi 
porunca: „dacă cineva dintre voi nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce”. 2 Tesaloniceni 3:10. Când am 
realizat o lucrare onestă într-o zi şi am primit hrană ca răsplată, trebuie să Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru dar la fel de mult ca şi atunci când ar fi fost trimişi corbi să ne hrănească în timp ce am sta lângă 
pârâu. Este tot din mâna Lui. Şi astfel, trebuie să ne rugăm întotdeauna pentru recuperarea bolnavilor şi 
în acelaşi timp să folosim fiecare mijloc pe care Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut ca fiind de ajutor. 
Aceasta nu include otrava drogurilor, deoarece ele nu sunt purtătoare de viaţă, ci agenţii morţii. Şi 
atunci, dacă după aplicarea mijloacelor pe care Dumnezeu Însuşi le-a indicat, pacientul se vindecă, 
trebuie să mulţumim Domnului la fel de mult ca şi când s-ar fi realizat o minune, ca şi când L-am fi 
auzit pe Domnul vorbind cu o voce audibilă spunând bolii să se depărteze. Domnul este Marele Medic şi 
nu este nici un doctor în lume care să nu poată învăţa lucruri de la El care îl vor uimi. 

UN SEMN DE LA DOMNUL 
 

Domnul i-a dat lui Ezechia un semn prin care putea cunoaşte că se va însănătoşi. Când citim 2 Regi 
20:8-10 observăm că Ezechia era foarte pretenţios în privinţa semnului. Nu voia nici o îndoială. Aşa că 
umbra de pe cadran a fost făcută să meargă înapoi cu zece grade. Minunat! Da, dar nu mai minunat 
decât vindecarea lui Ezechia. Nu, nu a fost mai minunat decât este în fiecare zi mersul înainte al umbrei, 
căci în tot puterea eternă şi divinitatea lui Dumnezeu sunt manifestate. Am cunoscut pretinşi creştini 
care au avut îndrăzneala să explice minunea mersului înapoi al umbrei de pe cadran ca şi momentul în 
care soarele a stat din zilele lui Iosua. Unii oameni cred că sunt datori să li se pară că ştiu la fel de mult 
ca şi Domnul, dar toţi vor fi obligaţi la sfârşit să recunoască faptul că Domnul cunoaşte multe lucruri pe 
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care noi nu le ştim. Nu vrem să minimalizăm mersul înapoi al umbrei sau momentul în care soarele a 
stat, ci să mărim minunile care au loc în fiecare zi şi care sunt neobservate din cauza frecvenţei lor. 
Faptul că soarele îşi păstrează locul pe cer şi că toate corpurile cereşti se mişcă în direcţia lor atât de 
exact încât oamenii care le urmăresc cu atenţie pot spune într-o secundă când să te aştepţi ca ele să 
ajungă la vreun punct anumit, reprezintă o minune uimitoare. Dumnezeu le-a aşezat în cer „pentru 
semne” ca şi „pentru sezoane, zile, ani”. Geneza 1:14. Ele sunt semne pentru toţi oamenii că puterea şi 
mila Domnului sunt veşnice. Sunt semne ale credincioşiei lui Dumnezeu care este stabilită chiar în 
ceruri. Când vedem umbra mişcându-se înainte putem fi la fel de siguri de împlinirea Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru noi cum a fost Ezechia când a văzut mersul înapoi al soarelui. Dumnezeu nu s-a lăsat 
fără martori, iar noi nu suntem obligaţi să cerem ceva special în cazul nostru. Tot ce trebuie să facem 
este să ne uităm în jurul nostru.  
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CAPITOLUL 32 
OMAGIUL DE MULŢUMIRE AL LUI EZECHIA 

 
(Isaia 38:9-20, Traducerea Lowth) 

9. Scrierea lui Ezechia, regele lui Iuda, când a fost bolnav şi a fost însănătoşit din boala lui: 
10. Am zis, când zilele mele tocmai urmau să fie tăiate, voi trece prin porţile mormântului; 

sunt lipsit de restul anilor mei! 
11. Am spus, nu Îl voi mai vedea pe Iehova pe pământul celor vii! Nu voi mai privi omul, cu 

locuitorii lumii! 
12. Locuinţa mea este luată şi este îndepărtată de la mine, precum cortul unui păstor; viaţa 

îmi este tăiată ca de un ţesător; El mă va despărţi de ţesătorie, în cursul zilei îmi vei termina 
ţesătura. 

13. Am strigat până dimineaţa precum leul; astfel mi-a zdrobit El în bucăţi toate oasele. 
14. Precum rândunica, precum cocorul ciripeam, am suspinat ca un porumbel. Ochii mei 

slăbeau privind în sus; o, Doamne, luptă-Te pentru mine, fii Tu siguranţa mea! 
15. Ce voi spune? El mi-a dat o promisiune şi a împlinit-o. Tot restul anilor mei voi reflecta la 

această amărăciune a sufletului meu. 
16. Din această cauză să se spună despre Tine, Iehova, că Tu mi-ai primit spiritul; Tu mi-ai 

restaurat sănătatea şi mi-ai prelungit viaţa. 
17. Iată, chinul meu este transformat în pace! Mi-ai salvat sufletul de la pierzare; da, Tu ai 

aruncat la spatele Tău toate păcatele mele. 
18. Cu adevărat, nu mormântul îţi va aduce mulţumiri, nu moartea Te va lăuda! Cei care 

merg în groapă nu vor aştepta adevărul Tău; 
19. Cel viu, cel viu, el Te va lăuda, aşa cum fac eu astăzi; tatăl va face cunoscut copiilor 

credincioşia Ta. 
20. Iehova a fost prezent ca să mă salveze; de aceea vom cânta cu harfa toate zilele vieţii 

noastre în casa lui Iehova. 
 
Din această scriere învăţăm de ce era Ezechia atât de tulburat când a auzit că trebuie să moară. A 

fost aşa pentru că aceasta nu însemna o intrare într-o viaţă mai largă cu posibilităţi mai mari, aşa cum 
cred unii dintre noi. Moartea nu este viaţă, în nici un sens al cuvântului. Solia către Ezechia a fost: „Vei 
muri şi nu vei trăi.” Dacă moartea ar fi însemnat viaţă sub nişte condiţii mult mai bune decât cele 
posibile pe acest pământ, atunci putem fi siguri că Ezechia, care „a umblat înaintea Domnului” toată 
viaţa lui, nu ar fi avut nici o obiecţie. Dar el ştia mai bine. Când cuvântul a venit la el, a spus: „Sunt 
lipsit de restul anilor mei.” Aceasta nu însemna că urma să locuiască în alt loc, sub anumite împrejurări 
schimbate, ca şi cum cineva ar merge într-o ţară îndepărtată – un om nu se plânge din cauza asta, chiar 
dacă ţara nu ar fi la fel de bună ca cea în care trăieşte; - Ezechia s-a tânguit pentru că urma să nu mai 
trăiască nicăieri. 

„Am zis, nu Îl voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii; nu voi mai vedea pe om cu locuitorii 
acestei lumi.” Dar aşa ceva nu se putea întâmpla dacă Ezechia urma să fie cu Domnul. El învăţase să Îl 
vadă pe Domnul în lucrările şi căile Sale, dar acum această plăcere urma să îi fie tăiată. Nu mai putea să 
privească pe Dumnezeu sau omul. Acelaşi gând este exprimat de către David, când a fost scăpat de la 
moarte. El a spus: „Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.” Psalmul 116:9. Este o realitate 
că „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică”, aşa că viaţa pe care o trăim acum, dacă este prin credinţă, nu este 
decât începutul aceleia pe care o vom trăi în lumea care va veni. Viaţa viitoare nu va fi decât o 
continuare a acesteia, aşa că în timp ce trăim, fie în această lume, fie în cea care va veni, putem umbla 
înaintea Domnului. În timpul prezent putem umbla în lumina feţei Sale (Psalmul 89:15, 16), iar pe noul 
pământ, slujitorii Lui „vor vedea faţa Lui” (Apocalipsa 22:4); dar „în moarte nu este nici o amintire” a 
Domnului (Psalmul 6:5); numai prin învierea de la venirea lui Hristos pot neprihăniţii morţi „să fie 
pentru totdeauna cu Domnul”. 1 Tesaloniceni 4:16, 17. 

În versetul 12 Lowth spune: „Locuinţa mea este luată”, în timp ce în versiunea noastră obişnuită 
găsim „Vârsta mea este îndepărtată”: Versiunea Revizuită redă în acelaşi fel versetul, cu „locuinţă” pe 
margine ca o traducere alternativă. Ebraica permite ambele traduceri şi ambele sunt în realitate la fel, de 
vreme ce atât timp cât cineva trăieşte trebuie să locuiască undeva. Când este luată viaţa unui om, 
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locuinţa îi este luată; şi dacă nu mai există nici un loc pentru el unde să locuiască, înseamnă că nu mai 
are viaţă. Cele mai vii expresii sunt folosite pentru a indica marea schimbare pe care o aduce moartea. 
„Viaţa mea este tăiată ca de un ţesător; mă va despărţi de ţesătorie; în cursul zilei îmi vei termina 
ţesătura.” Viaţa este comparată cu ţesătura dintr-o ţesătorie, ale cărei fire sunt formate din momente; 
ţesătura lui Ezechia urma să fie tăiată de la ţesătorie incompletă. Trebuia să i se pună capăt. Aceasta 
explică motivul marii lui întristări la gândul morţii. Totuşi, aceasta nu scuză lipsa de resemnare a lui 
Ezechia faţă de solia Domnului. Moartea este un duşman şi întotdeauna odios, iar faptul că Dumnezeu 
Însuşi permite unuia dintre slujitorii Lui să o suporte, nu o face nicidecum mai atractivă; dar faptul că 
Domnul permite slujitorilor Său să moară şi că şi în moarte ei nu suferă nimic pe care să nu-l fi suferit 
El, ar trebui să îi facă să se resemneze şi chiar să fie fericiţi în faţa ei. „Cel neprihănit are speranţă în 
moartea lui.” Hristos, care a murit, este viu pentru totdeauna şi are cheile morţii şi ale mormântului, aşa 
că, deşi Satan are puterea morţii, nu poate deţine pe nimeni decât dacă este voia Domnului. Mormântul 
nu poate ţine un copil al lui Dumnezeu dincolo de voinţa lui Dumnezeu după cum nu L-a putut ţine pe 
Isus după cea de-a treia zi. De aceea, deşi mormântul este într-adevăr odios, un loc teribil, nimeni a 
cărui viaţă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu nu se teme de el. 

„În dragostea Ta pentru sufletul meu, mi l-ai scăpat din groapa stricăciunii; căci Tu ai aruncat toate 
păcatele Mele la spatele Tău.” Ce fel de loc este mormântul? – Este „groapa stricăciunii”. Acolo merg 
oamenii la moarte. Patriarhul Iov a spus: „Dacă aştept, mormântul este casa mea; mi-am făcut patul în 
întuneric. Am spus stricăciunii – tu eşti tatăl meu; viermelui – tu eşti mama mea şi sora mea.” Iov 17:13, 
14. Pământul întunericului şi umbra morţii este „ţara întunericului, ca întunericul însuşi, a umbrei 
morţii, fără nici o ordine, şi unde lumina este ca întunericul.” Iov 10:21, 22. Totuşi, creştinul care Îl 
cunoaşte pe Domnul, pentru care întunericul şi lumina sunt la fel, poate să nu se teamă de rău, chiar şi în 
valea umbrei morţii. 

Nu trebuie să credem că rugăciunea lui Ezechia pentru eliberarea din mormânt a fost în totalitate 
egoistă. Nu, motivul pentru care voia să trăiască şi să nu meargă în mormânt este astfel spus de el 
Domnului: „Căci mormântul nu Te poate lăuda, moartea nu Te poate sărbători; cei care se coboară în 
groapă nu pot spera după adevărul Tău.” „Cei morţi nu Îl laudă pe Domnul, nici vreunul dintre cei care 
merg la tăcere.” Psalmul 115:17. Psalmistul de asemenea a spus: „Am strigat la Tine, o, Doamne şi 
Domnului I-am făcut rugăciunea mea fierbinte. Ce folos este în sângele meu când mă voi coborî în 
groapă? Te va lăuda ţărâna? Va declara ea adevărul Tău?” Psalmul 30:8, 9. Astfel, vedem că nu este rău 
a cere Domnului să ne păzească de mormânt; mulţi Psalmi, care ne sunt nişte călăuze în chestiuni de 
rugăciune şi laudă, sunt compuşi din această cerere. Din nou citim „Ochiul meu plânge din cauza 
nenorocirii mele; Doamne, am strigat zilnic după Tine, mi-am întins mâinile după Tine. Vei arăta Tu 
minuni morţilor? Se vor ridica morţii să Te laude? Va fi bunătatea Ta iubitoare declarată în mormânt? 
Sau credincioşia Ta în distrugere? Vor fi cunoscute minunile Tale în întuneric? Şi neprihănirea Ta în 
ţara uitării?” Psalmul 88:9-12. Din aceasta primim realităţile naturii mormântului şi condiţiile de acolo. 
Cine este acela care s-a uitat vreodată într-un mormânt deschis şi să nu poată aprecia descrierea? 

„Cel viu, cel viu Te va lăuda, aşa cum fac eu astăzi.” Aici este ceva mai mult decât un punct de 
doctrină pentru noi. Observaţi în toate pasajele Scripturii care au fost citate că inabilitatea de a-L lăuda 
pe Domnul în mormânt este motivul pentru care aceşti slujitori credincioşi ai Domnului doresc să fie 
scăpaţi din el. Chestiunea de a-L lăuda pe Domnul face toată diferenţa dintre moarte şi viaţă. Omul care 
nu Îl laudă pe Domnul este ca şi mort. Idolii din argint şi aur, făcuţi de mâinile oamenilor, care sunt în 
orice privinţă la cea mai mare distanţă de asemănarea cu Dumnezeu care este ceruri, lucrând toate 
lucrurile după sfatul voii Sale, sunt astfel descrişi: „Au guri, dar nu vorbesc; au ochi, dar nu văd; au 
urechi, dar nu aud; au nas, dar nu miros; au mâini, dar nu pipăie; au picioare, dar nu merg, nici nu 
vorbesc din gâtlejul lor. Cei care le fac sunt ca ei, aşa este oricine care se încrede în ei.” Psalmul 115:3-
8. Aceasta înseamnă că oricine care nu se încrede în Domnul este ca o bucată de metal moartă. Omul 
care nu vede nimic în lume pentru a-L lăuda pe Domnul, nu vede nimic, căci toate lucrările Lui Îl laudă 
(Psalmul 145:10) şi este ca şi cum nu ar avea ochi. Iar cel care nu vorbeşte spre lauda lui Dumnezeu este 
ca şi cum nu ar avea gură deloc; iar dacă mâinile şi picioarele lui nu se mişcă în serviciul Domnului, 
atunci este ca şi cum nu ar avea viaţă. „Mort în greşeli şi păcate.” Acelaşi Psalm care vorbeşte despre 
starea moartă a idolilor şi a celor care se încred în ei, ne spune că „morţii nu Îl laudă pe Domnul”. Priviţi 
un om care nu Îl laudă pe Domnul – este mort şi trebuie făcut viu. Cu siguranţă omul care este viu Îl va 
lăuda pe Domnul. „Tot ce are suflare să laude pe Domnul.” Psalmul 150:6. 



109 
 

Încă un lucru nu trebuie trecut cu vederea în lectura omagiului de mulţumire. Ezechia a spus 
Domnului: Tu, în dragostea pentru sufletul meu, mi l-ai eliberat din groapa stricăciunii, căci Tu ai 
aruncat toate păcatele mele la spatele Tău.” Păcatul şi moartea sunt inseparabile. „Printr-un singur om 
păcatul a intrat în lume şi prin păcat moartea; şi astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci 
toţi au păcătuit.” Romani 5:12. Dumnezeu răscumpără viaţa noastră din distrugere şi ne vindecă bolile, 
pentru că El este Cel care ne iartă toate nelegiuirile. Psalmul 103:3, 4. În instrucţiunile despre 
rugăciunea pentru cei bolnavi, date de apostolul Iacov, este spus că „rugăciunea credinţei va salva pe 
bolnav şi Domnul îl va ridica; şi dacă a comis păcate, îi vor fi iertate.” Iacov 5:15. Nu trebuie să 
înţelegem din asta că oricine moare este un păcătos; departe de noi acest gând; „neprihănitul este luat de 
răul care vine” (Isaia 57:1) şi o binecuvântare este rostită asupra celor care mor în Domnul. Apocalipsa 
14:13. Totuşi, dacă nu ar fi fost păcat, nu ar fi fost moarte. Am moştenit trupuri muritoare şi li se 
permite să meargă în mormânt, dar puterea prin care păcatele sunt iertate şi chiar iertarea însăşi ne 
asigură învierea din moarte. Va fi totuşi un popor, în ultimele zile, chiar înainte de descoperirea 
neacoperită a slavei lui Hristos în ceruri, care Îl va reprezenta pe Hristos atât de deplin încât moartea nu 
va mai avea putere asupra lor şi vor fi mutaţi în cer fără să vadă moartea. „Nu vom adormi toţi, dar toţi 
vom fi schimbaţi.” 1 Corinteni 15:51. De aceea, „binecuvântat este omul ale cărui nelegiuiri sunt iertate, 
al cărui păcat este acoperit. Binecuvântat este omul căruia Domnul nu Îi impută fărădelegea şi în al cărui 
spirit nu este viclenie.” 



110 
 

CAPITOLUL 33 
MERGÂND ÎN BABILON 

 
(Isaia 39, Traducerea Lowth) 

În acel timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului, a trimis scrisori şi 
ambasadori şi un dar lui Ezechia; căci a auzit că a fost bolnav şi că s-a însănătoşit. Ezechia a fost 
bucuros la sosirea lor şi le-a arătat magaziile lui, argintul, aurul, mirodeniile, mirurile scumpe, tot 
arsenalul lui şi tot ce mai era conţinut în bogăţiile sale; nu a fost nimic în casa lui şi în toată 
stăpânirea lui pe care Ezechia să nu le fi arătat. 

Profetul Isaia a venit la regele Ezechia şi i-a spus: ce spun aceşti oameni? Şi de unde au venit 
la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o ţară îndepărtată, din Babilon. Şi el a spus: Ce 
au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: Au văzut tot din casa mea: nu este nimic din bogăţiile 
mele pe care să nu-l fi arătat. Iar Isaia i-a spus lui Ezechia: Ascultă Cuvântul lui Iehova, 
Dumnezeul oştirilor. Iată, va veni ziua când tot ce este în casa ta şi tot ceea ce au strâns părinţii tăi 
până acum, va fi dus în Babilon; nu va fi lăsat nimic, spune Iehova. Cât despre fiii tăi care vor ieşi 
din tine, pe care îi vei naşte, îi vor lua şi vor fi fameni în palatul regelui Babilonului. Iar Ezechia a 
spus lui Isaia: Îngăduitor este Cuvântul lui Iehova pe care l-ai rostit! Căci, a adăugat el, va fi pace 
în zilele mele după făgăduinţa Lui credincioasă. 

Ezechia a depăşit mult bogăţiile şi onoarea, şi şi-a făcut comori de argint, de aur, de pietre 
preţioase, de mirodenii, de blindaje, şi de tot felul de bijuterii plăcute; de asemenea, depozite 
pentru creşterea grânelor, a vinului, a untdelemnului; grajduri pentru tot felul de animale, vite şi 
turme. Mai mult, a procurat cetăţi, posesiuni de turme şi cirezi din abundenţă, căci Dumnezeu i-a 
dat foarte multă avere. De asemenea, Ezechia a oprit cursul apelor de sus din Ghihon şi le-a adus 
în jos pe partea vestică a cetăţii lui David. Şi Ezechia a prosperat în toate lucrările sale. Cu toate 
acestea, în afacerile cu ambasadorii din Babilon, care trimiseseră la el cererea de a primi 
informaţii despre minunea ce se făcuse în ţara lui, Dumnezeu l-a lăsat ca să îl încerce, ca să 
cunoască tot ce era în inima lui. 2 Cronici 32:27-31. 

 
ETALĂRILE SINELUI 

 
Lecţia este foarte scurtă şi foarte simplă, totuşi este una de cea mai mare importanţă din toată Biblia. 

Fiecare are nevoie de ea. Tendinţa de „a face pe grozavul” pare că este inerentă naturii umane şi este cel 
mai sârguincios cultivată. Bebeluşul din braţele mamei sale trebuie să îşi arate aptitudinile sale infantile 
fiecărui vizitator, mai mult de o sută de ori într-o zi spre admiraţia prietenilor, până când, de îndată ce 
începe să gândească, foarte natural concluzionează că orice ar face trebuie să fie de cel mai excepţional 
merit sau interes, pur şi simplu pentru că este el cel care face acel lucru. Acasă trebuie să îşi arate 
aptitudinile pentru ca părinţii lui să fie lăudaţi că au un aşa minunat copil. La şcoală trebuie să fie etalat 
spre beneficiul şcolii şi al profesorului, iar la şcoala de Sabat este folosit pentru acelaşi scop. Nu e de 
mirare că atât de mulţi continuă viaţa lor de etalare pe propria socoteală. 

Gospodina bună îşi satisface mândria şi trezeşte invidia vecinilor arătându-le toate proviziile ei de 
casă; negustorul şi fermierul fac la fel. Este adevărat că foarte des unul arată altuia posesiunile sale cu 
scopul de a-l ajuta – pentru a-i da ceva idei despre cum să câştige ceva pentru sine sau doar pentru a-şi 
aduce ceva înviorare şi schimbare în viaţa celui a cărui libertate este foarte limitată. Nu e nimic rău; dar 
oricine citeşte aceasta va şti că foarte des în etalarea aptitudinilor sau posesiunilor este numai 
satisfacerea mândriei şi dorinţa de a primi complimente, de a trezi uimire şi pentru a fi subiectul 
conversaţiei. 

 
VEDEŢI RÂVNA MEA PENTRU DOMNUL! 

 
Este acelaşi spirit care conduce societăţile religioase şi bisericile să publice multe din statisticile care 

sunt în mod continuu date lumii. Aşa o afacere a devenit acest lucru încât, în multe împrejurări, oamenii 
sunt angajaţi în mod constant pentru a nota fiecare pas al progresului sau al presupusului progres, aşa 
încât să nu se piardă nici un timp sau ocazie pentru a impresiona vizitatorii prin cantitatea lucrului făcut, 
prin generozitatea donaţiilor, prin marile sume cheltuite pentru clădiri etc. Toate acestea sunt făcute, 
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bineînţeles „pentru binele cauzei”, în deplină uitare a faptului că, de vreme ce nici măcar „viaţa omului 
nu constă în abundenţa lucrurilor pe care le posedă” (Luca 12:15), cu atât mai mult cauza lui Dumnezeu 
nu constă în bogăţia materială. Dumnezeu nu se uită la ceea ce are un om, ci la ceea ce este el; tot aşa, 
progresul în lucrarea Domnului nu este indicat de numărul pretinşilor convertiţi, de cantitatea mare de 
bani cu care s-a contribuit, ci ea constă în creşterea sufletului, care poate fi măsurată numai de Domnul. 
Lauda ei nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu este conştient câtă întrecere este 
în lucrarea noastră pentru Domnul. Putem să nu spunem întotdeauna în aceste cuvinte, ca Iehu, „Vino cu 
mine şi vezi râvna mea pentru Domnul” (2 Regi 10:16), dar sentimentul este prezent totuşi. Acolo unde 
sunt sute dispuşi să se angajeze în cea mai dezagreabilă lucrare, cu condiţia să ajungă la ochii publicului, 
sunt foarte puţini dispuşi să lucreze pentru Domnul necunoscuţi de alţii cu excepţia Lui şi cu nimeni 
care să recunoască şi să aplaude. De fapt, toţi trebuie să pledăm vinovat pentru mai mult sau mai puţin 
egoism în lucrarea noastră pentru Stăpânul, care înseamnă chiar lipsa egoismului. 

 
SPIRITUL BABILONIAN 

 
Acum, toate acestea sunt dovezi că poporul lui Dumnezeu nu a ieşit încă din Babilon. A fost cel 

puţin o coincidenţă izbitoare că tocmai ambasadorilor din Babilon şi-a etalat Ezechia toată bogăţia şi 
grandoarea; căci chiar acela era spiritul Babilonului. Nebucadneţar primise de la Domnul „o împărăţie, 
putere, tărie şi glorie”. Daniel 2:37. El a fost cel care a făcut din Babilon „slava împărăţiilor, frumuseţea 
perfectă a haldeilor.” Isaia 13:19. Dar el nu a dat în umilinţa inimii slava lui Dumnezeu, ci, pe când se 
plimba în palatul său, a zis: „Nu este acest mare Babilon cel pe care l-am zidit eu drept casă a împărăţiei 
prin tăria puterii mele şi pentru onoarea măreţiei mele?” Daniel 4:29, 30. Acesta este spiritul 
Babilonului, derivat de la Lucifer, adevăratul rege al Babilonului, care s-a gândit numai la înălţarea 
sinelui şi nu a dat slava lui Dumnezeu. Isaia 14:13, 14. De vreme ce posesorul bogăţiilor ce au fost 
arătate mesagerilor din Babilon avea spiritul babilonian, era foarte potrivit ca ele să fie luate în Babilon. 
Ele aparţineau Babilonului la fel de mult ca Ierusalimului. Erau în realitate posesiuni babilonice, deşi 
strânse de regele lui Israel. Dar Ezechia nu ştia asta în acel timp. 

 
O OCAZIE PIERDUTĂ 

 
Ce ocazie minunată a avut Ezechia să-i înveţe pe acei ambasadori babilonieni adevărul lui 

Dumnezeu! Ei auziseră că a fost bolnav şi că s-a însănătoşit şi au ştiut de marea minune din ceruri, 
semnul puterii vindecătoare a lui Dumnezeu şi au venit să întrebe despre ea şi în acelaşi timp să îl 
felicite pe Ezechia. Ce pregătire mai bună a căii poate cineva să ceară decât aceea de a face cunoscută 
puterea salvatoare a lui Dumnezeu? Tocmai pentru acest scop le pusese Dumnezeu pe inimă să vină. 
Dar în loc să folosească acel timp pentru a le spune despre Dumnezeul care a creat cerurile şi pământul 
şi să Îl facă cunoscut ca singurul Vindecător al sufletelor şi al trupurilor oamenilor, Ezechia s-a mărit pe 
sine în ochii lor, arătându-le propriile lui comori. Ce greşeală a făcut! 

Dar nu trebuie să îl condamnăm pe Ezechia, partea noastră este doar de a observa faptele ca să ne 
vedem pe noi înşine în acelaşi tablou. Să nu credeţi că a fost înălţare de sine conştientă în actul lui 
Ezechia. Comorile nu erau proprietatea lui personală, ci aparţineau împărăţiei. Nu le-a adunat de unul 
singur, ci au fost acumulate de-a lungul a multor domnii. Nu propria lui bogăţie a arătat el 
ambasadorilor din Babilon, ci îi impresiona cu măreţia împărăţiei evreilor, la tronul căreia a fost chemat 
el. În această etalare a comorilor regale, Ezechia încerca să avanseze cauza lui Dumnezeu printre 
păgâni; căci „când Israel a ieşit din Egipt, casa lui Iacob dintr-un popor cu limba ciudată, Iuda a fost 
sanctuarul Lui şi Israel domnia Lui.” Psalmul 114:1, 2. Putem fi siguri că Ezechia gândea că îi va 
impresiona pe acei ambasadori păgâni cu un simţământ al măreţiei cauzei lui Dumnezeu şi a poporului 
şi pregătea astfel calea pentru ca oamenii babilonieni să fie impresionaţi în mod favorabil de adevăr. Nu 
ştia că pregăteşte calea pentru captivitatea lui Israel. 

JEFUINDU-L PE DUMNEZEU DE SLAVĂ 
 

Direcţia lui Ezechia a fost repetată de mii de ori până în această zi. Creştinii care nu se laudă cu 
propriile lor posesiuni, sunt foarte mândri spunând ceea ce a făcut „biserica noastră”, cu cât a contribuit 
ea şi ce mari facilităţi a adus ea lucrării Domnului. Uită că singura impresie pe care o pot face lumii este 
că oamenii care au fost implicaţi în această lucrare sunt oameni de afaceri iscusiţi, căci lumea este plină 



112 
 

de exemple de băieţi săraci care au strâns o mare proprietate fără nici un gând de creştinism. Este 
adevărat că Dumnezeu dă oamenilor puterea de a face avere, dar posesia proprietăţii nu este nicidecum 
vreo dovadă că Dumnezeu este mulţumit de o persoană sau o societate sau că El are o legătură deosebită 
cu ei faţă de alţi oameni. Dacă ar fi aşa, atunci s-ar arăta că favoarea lui Dumnezeu este în special cu 
lumea, căci mai multe proprietăţi sunt în mâinile lumii decât în ale bisericii. Babilonul avea bogăţii mai 
mari decât Ierusalimul, astfel că în timp ce ambasadorii puteau fi impresionaţi de progresul izraeliţilor, 
cu adevărat nu puteau gândi decât că dumnezeii lor sunt mai mari decât Dumnezeul evreilor. Dar nu era 
nici un dumnezeu de-al lor care să vindece bolile şi să ierte păcatele şi spunând asta, Ezechia ar fi putut 
conduce pe mândrii păgâni să se închine în spirit şi în adevăr. 

Dar de ce ar spune Dumnezeu că pentru această greşeală din partea lui Ezechia tot poporul şi toate 
comorile lui Israel ar trebui duse în Babilon? Nu a fost nimic arbitrar în aceasta; era o necesitate şi 
consecinţa naturală a actului regelui. Dumnezeu a trimis ambasadorii la Ierusalim pentru a-i învăţa 
adevărul şi de vreme ce nu l-au primit, El a trebuit să îşi trimită poporul în Babilon pentru a-l învăţa 
acolo. Aceasta a fost consecinţa necesară a actului lui Ezechia. Era cel mai natural lucru ca lăcomia 
ambasadorilor să fie mărită la vederea comorilor. Când regelui Babilonului i-a venit gândul asediului 
Ierusalimului, ştia ce va fi după. Comorile cu care se mândrise Ezechia, „mândrie onestă”, bucurându-se 
să creadă că aveau legătură cu un popor aşa de mare, au fost risipite şi magaziile distruse, dar adevărul 
lui Dumnezeu a rămas acelaşi. Toate lucrurile cu care se pot lăuda oamenii, vor trece, şi Dumnezeu va 
face clar poporului Său, ca de altfel întregii lumi, că adevărul Său nu depinde şi nu poate fi măsurat cu 
nimic din care ar putea face sau strânge omul. Lucrarea Lui nu este nici prin tărie, nici prin putere, ci 
prin Spiritul lui Dumnezeu împlinită, şi de aceea nici o expunere a bogăţiei sau a puterii, ci numai 
manifestarea Spiritului Sfânt poate să îi atragă pe oameni la El şi la adevărul Său. 

Ezechia a fost un om bun, unul care l-a iubit pe Domnul cu sinceritate. Dumnezeu a fost cu el şi a 
propăşit. Dumnezeu l-a iubit şi nu l-a iubit mai puţin când a greşit în ceea ce priveşte vizita 
ambasadorilor. Dar Dumnezeu l-a lăsat lui însuşi pentru un timp, „ca să cunoască ce este în inima lui”. 
Şi a fost scris pentru învăţătura noastră, ca să ştim ce este în inimile noastre, căci inimile tuturor 
oamenilor sunt la fel şi ceea ce este într-unul este în toţi. „Inima este înşelătoare deasupra tuturor 
lucrurilor şi fără nădejde de rea; cine poate s-o cunoască?” Ieremia 17:9. Mândria de orice fel este în 
inimile tuturor oamenilor, când se întorc de la Domnul, atunci sunt în stare să se etaleze pe ei înşişi în 
diferite feluri. Dumnezeu a lăsat acest caz ca raport pentru noi, pentru ca, ştiind ce este în inimile 
noastre, să Îi permitem să ne cureţe. Fie ca El să ne scape pe toţi din Babilon şi din tot spiritul 
babilonian şi să ne umple cu propriul Său Spirit, spiritul blândeţii. 
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CAPITOLUL 34 
ULTIMUL STRIGĂT TARE AL EVANGHELIEI 

 
(Isaia 40:1-11) 

1. Mângâiaţi-vă, mângâiaţi-vă, poporul Meu, spune Dumnezeul vostru; 
2. Vorbiţi inimii Ierusalimului şi strigaţi-i că lupta lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este iertată; 

căci a primit din mâna Domnului de două ori mai mult cât toate păcatele lui. 
3. Un glas strigă: În pustie pregătiţi calea lui Iehova! Faceţi drept în deşert un drum pentru 

Dumnezeul nostru! 
4. Fiecare vale va fi înălţată şi fiecare munte şi deal va fi plecat; ce este încovoiat va fi făcut 

drept, iar locurile aspre o câmpie netedă; 
5. Şi se va descoperi slava lui Iehova; şi toată făptura va vedea mântuirea Dumnezeului 

nostru; căci gura lui Iehova a vorbit. 
6. Un glas spune: Strigă! Şi eu am zis: Ce să strig? Toată făptura este iarbă şi toată slava ei ca 

floarea de pe câmp; 
7. Iarba se veştejeşte, floarea se usucă, dar Cuvântul Dumnezeului nostru va rămâne pentru 

totdeauna. 
8. Suie-te pe un munte înalt, tu, care vesteşti Sionului veşti bune! Înalţă-ţi glasul cu putere, tu, 

care aduci veşti bune Ierusalimului. Înalţă-te, nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: Iată 
Dumnezeul vostru! 

9. Iată, Domnul, Iehova va veni ca Unul puternic şi braţul Său va izbuti. Iată, răsplata Lui este 
cu El şi lucrarea Lui înaintea Lui. 

10. Îşi va paşte turma ca un păstor, în braţele Sale va strânge pe toţi miei şi le va aduce la 
pieptul Lui, va călăuzi cu blândeţe oile care alăptează. 

 
Pentru primele unsprezece versete ale capitolului patruzeci din Isaia nu am urmat traducerea 

nimănui, ci am combinat câteva, pentru a prezenta cea mai bună şi mai vie traducere, căci pasajul este 
unul foarte viu. Studentul poate compara variaţiile cu propria sa Biblie. Nu este dat nimic care să nu fie 
strict literal. 

Deşi am tipărit toate aceste unsprezece versete aici, nu vom încerca să le acoperim în această lecţie. 
Tot ceea ce ne propunem să facem în această lecţie este să oferim o schiţă, un contur, aşa încât să fim 
perfect siguri de natura soliei şi timpul la care se aplică, să ştim cui se adresează şi cine trebuie să o dea. 
De aceea, rugăm pe toţi cei care folosesc aceste lecţii pentru şcoala de Sabat să se limiteze deocamdată 
la aceste lucruri, deoarece detaliile versetelor vor fi analizate în lecţiile următoare. 

Nici măcar un cititor al Bibliei nu va avea vreo dificultate să lege această solie cu lucrarea lui Ioan 
Botezătorul, deoarece legătura este clar făcută în Biblie. Ioan a venit predicând „botezul pocăinţei 
pentru iertarea păcatelor, aşa cum este scris în cartea lui Isaia, profetul, spunând: Glasul unuia care 
strigă în pustie, pregătiţi calea Domnului, faceţi cărările Lui drepte. Fiecare vale va fi umplută, fiecare 
munte şi deal va fi plecat; iar ce este încovoiat va fi făcut drept, şi drumurile aspre vor fi făcute netede, 
şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” Luca 3:3-6. Lecţia noastră are deci referinţă directă 
la lucrarea lui Ioan Botezătorul. 

Care a fost lucrarea încredinţată lui? – Aceea de a pregăti calea Domnului. „Mulţi din copiii lui 
Israel vor fi întorşi la Domnul, Dumnezeul lor. Iar el va merge înaintea Lui în spiritul şi puterea lui Ilie, 
pentru a întoarce inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea celor drepţi; pentru 
a pregăti un popor pentru Domnul.” Luca 1:16, 17. Astfel a vorbit îngerul Gabriel. Tatăl lui Ioan, 
umplut cu Duhul Sfânt, a vorbit aceste lucruri. „Tu, pruncule, vei fi numit profetul Celui Prea Înalt, căci 
vei merge înaintea feţei Lui pentru a pregăti căile Lui, pentru a da cunoştinţa mântuirii poporului Său 
prin iertarea păcatelor lui, prin mila gingaşă a Dumnezeului nostru; prin care ne-a vizitat zorii de sus, ca 
să dea lumină celor care stau în întuneric şi în umbra morţii, pentru a ne conduce picioarele pe calea 
păcii.” Luca 1:76-79. 

Dacă trebuie să convingem vreun cititor că în Isaia este prezentată Evanghelia, o putem face aici. 
Evanghelia este aceea care predică botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor şi face cunoscută 
mântuirea prin această iertare; ea duce omul din întunericul morţii la lumina vieţii, îi călăuzeşte 
picioarele pe cărarea păcii şi a neprihănirii şi îl pregăteşte pentru venirea Domnului. Şi aceasta este 
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exact Evanghelia pentru acest timp. 
Atunci se pare că lucrarea lui Ioan Botezătorul nu s-a încheiat o dată cu moartea lui. Bineînţeles că 

nu s-a încheiat, iar pasajul în discuţie ne învaţă că nu s-a terminat. Într-adevăr, ea doar începuse când a 
murit el. Majoritatea oamenilor au ideea că lucrarea lui Ioan a fost simplu aceea de a pregăti o cale şi de 
a anunţa venirea lui Isus ca un Predicator şi Învăţător din Galilea şi Iudea, dar a fost mult mai mult decât 
atât. Aceeaşi porţiune din Scriptură, care ne vorbeşte despre lucrarea lui, aceea de a pregăti calea 
Domnului, spune: „Iată, Domnul Dumnezeu va veni cu mână puternică şi braţul Lui va domni pentru El; 
iată, răsplata Lui este cu El şi lucrarea Lui înaintea Lui”. Acum, comparând aceasta cu Apocalipsa 
22:12, unde Hristos spune: „Iată Eu vin repede şi răsplata Mea este cu Mine, pentru a da fiecărui om 
după fapta lui” şi nu putem să nu vedem că lucrarea lui Ioan Botezătorul atinge cea de-a doua venire a 
lui Hristos în slavă; „căci Fiul omului va veni în slava Tatălui Său, cu îngerii Lui şi atunci va răsplăti 
fiecărui om după faptele lui.” Matei 16:27. 

Notaţi că această solie trebuie dată cu glas tare. Glasul care strigă trebuie înălţat cu putere, iar 
strigătul trebuie dat de pe un munte înalt, pentru ca sunetul lui să ajungă cât mai departe posibil. Acum 
citiţi Apocalipsa 14:6, 7: „Şi am văzut un alt înger care zbura în mijlocul cerului, având de predicat 
Evanghelia veşnică celor care locuiesc pe pământ, fiecărei naţiuni, fiecărui neam, fiecărei limbi şi 
fiecărui popor, spunând cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii 
Lui şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor.” Această solie, aşa cum se 
aşteaptă de la natura ei, este urmată de venirea Fiului omului pe norii cerului pentru a culege secerişul 
pământului, care este sfârşitul lumii. Apocalipsa 14:14-16; Matei 13:39.  

Fiecare solie importantă trebuie proclamată cu seriozitate. Unul strigă cu glas tare pentru ca mulţi 
oameni să audă, iar această solie care pregăteşte calea Domnului urmează să fie proclamată atât de 
extins încât toată lumea să audă. Evanghelia împărăţiei este „pentru toţi oamenii” şi urmează să fie 
„predicată în toată lumea, ca martor pentru toate naţiunile, atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14; Luca 
2:10. Dar cu cât ne apropiem mai mult de sfârşit, cu atât mai tare trebuie proclamată această solie. Dacă 
aţi vedea un om apropiindu-se de o prăpastie, aţi striga tare pentru a-l avertiza de pericol. Dacă nu dă 
atenţie, aţi striga şi mai tare şi cu cât se apropie mai mult, inconştient de pericolul său, cu atât veţi striga 
mai tare. Tot aşa, cu cât ne apropiem de sfârşitul lumii, care va fi distrugerea celor care nu o caută, cu 
atât mai tare şi mai clar trebuie să răsune solia Evangheliei. Astfel, pasajul pe care îl studiem are o 
aplicaţie mai directă la oamenii acestui timp decât orice alt popor care a trăit. Este în mod accentuat 
adevăr prezent. 

Cine va da solia? – „Cel care aude să zică: Vino!” Apocalipsa 22:17. Amintiţi-vă că Ioan 
Botezătorul nu a fost decât un glas. „Cuvântul Domnului a venit la Ioan, fiul lui Zaharia în pustie.” Luca 
3:2. Ioan a fost numit „profetul Celui Prea Înalt”. Un profet este acela care vorbeşte pentru altul. 
Comparaţi Exodul 4:14-16 şi 7:1. Un profet este deci purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, proclamând 
Cuvântul lui Dumnezeu. Oricine la care vine Cuvântul Domnului trebuie să îl dea mai departe pentru ca 
oamenii să poată fi salvaţi din păcatele lor şi să fie pregătiţi pentru a doua venire a lui Hristos. 

De aici urmează că ultima solie a Evangheliei este în mod special o solie profetică. Este dată prin 
puterea Spiritului lui Dumnezeu, care este Spiritul profeţiei. Poporul lui Dumnezeu este „o împărăţie de 
preoţi” şi dorinţa sfântă este ca toţi oamenii Domnului să fie profeţi şi ca „Domnul să Îşi pună Spiritul 
peste ei.” Numeri 11:26-29. Aceia care proclamă Evanghelia şi venirea Domnului trebuie să facă 
aceasta cu autoritate, ca oracole ale lui Dumnezeu. 

Dar trebuie să fie o unitate perfectă şi aceasta va fi atunci când adevărata solie este dată; deoarece nu 
este nimic altceva decât Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu cel care trebuie dat. Glasul este al lui 
Dumnezeu; oamenii oferă decât gura, astfel, chiar dacă ar fi zece mii de guri, doar un singur glas este 
auzit. În zilele venirii Domnului, îndemnul apostolului Pavel va fi în mod perfect luat în seamă: „Acum, 
vă implor, fraţi, în numele Domnului nostru Isus Hristos, ca toţi să vorbiţi acelaşi lucru şi să nu fie 
diviziuni între voi, ci să fiţi în mod perfect legaţi împreună în aceeaşi minte şi în aceeaşi judecată.” 1 
Corinteni 1:10. „Păzitorii tăi îşi vor ridica glasul, vor cânta împreună cu vocea, pentru că se vor vedea 
ochi cu ochi când îi va duce Domnul înapoi la Sion.” Isaia 52:8. 

Să rezumăm acum ceea ce am învăţat în această primă parte din capitolul 40 din Isaia. 1. Este solia 
lui Ioan Botezătorul. 2. Este Evanghelia împărăţiei, Evanghelia mântuirii. 3. Pregăteşte calea pentru 
venirea Domnului, chiar pentru venirea Sa în slavă, adică la sfârşitul lumii. 4. Această porţiune din 
Scriptură are referinţe directe la ultimele zile, deoarece atunci iminenţa venirii Domnului face ca un glas 
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tare să fie imperativ. 5. Constă pur şi simplu în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. 6. Urmează să fie 
proclamată de fiecare om dispus dintre cei care o aud. 7. Sunt multe guri implicate în această 
proclamaţie, dar un singur glas. 8. Spiritul profeţiei este în ea şi merge cu putere. 

În final, să observăm că întreaga porţiune care a mai rămas din cartea lui Isaia este continuarea 
acestei solii. De aceea, pe măsură ce înaintăm în studiul nostru, să nu uităm aşezarea fiecărei porţiuni a 
textului. Nu este parte din Scriptură mai importantă în acest timp ca această carte şi nici una care să 
conducă mai temeinic studentul spre fapte bune şi să îl potrivească pentru prezenţa Regelui în 
frumuseţea Lui. 
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CAPITOLUL 35 
MÂNGÂIEREA EVANGHELIEI 

 
Isaia 40:1, 2: „Mângâiaţi-vă, mângâiaţi-vă, poporul Meu, spune Dumnezeu. Vorbiţi 

mângâietor Ierusalimului şi strigaţi-i că lupta lui s-a sfârşit, că fărădelegea lui este iertată; căci a 
primit din mâna Domnului de două ori pentru toate păcatele ei.” 

1 Ioan 2:1, 2, R.V., margine: „Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Şi dacă 
cineva păcătuieşte, avem la Tatăl un Mângâietor, Isus Hristos, Cel neprihănit; El este ispăşirea 
pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru păcatele întregii lumi.” 

Ioan 14:16-18: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, pentru ca El să rămână 
cu voi pentru totdeauna, Spiritul adevărului pe care lumea nu Îl poate primi, pentru că nu Îl vede 
şi nu Îl cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, pentru că locuieşte cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa 
nemângâiaţi; Eu voi veni la voi.” 

Ioan 14:26: „Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite în numele Meu, 
El vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de toate lucrurile, tot ce v-am spus Eu.” 

Ioan 16:7, 8: „Este de folos pentru voi ca Eu să plec; pentru că dacă nu plec, Mângâietorul nu 
va veni la voi, dar dacă plec, Eu vi-L voi trimite. Şi când va veni, va condamna lumea pentru 
păcat, neprihănire şi Judecată.” 

2 Corinteni 1:3-5: „Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
Tatăl milei şi Dumnezeul tuturor mângâierilor, care ne mângâie în toate durerile noastre, pentru 
ca să fim capabili să mângâiem şi noi pe cei care sunt în vreo durere, prin mângâierea cu care 
suntem noi înşine mângâiaţi de Dumnezeu. Căci după cum suferinţele lui Hristos abundă în noi, 
tot aşa mângâierea noastră abundă prin Hristos.” 



117 
 

LUPTA ÎNCHEIATĂ 
 

Ioan 16:33: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar 
fiţi voioşi: Eu am biruit lumea.” 

Efeseni 6:11-13: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva 
şiretlicurilor diavolului. Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva 
domniilor, împotriva puterilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestei lumi, împotriva 
spiritelor rele din locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi rezista 
în ziua cea rea şi făcând totul, să staţi în picioare.” 

Evrei 2:14: „Căci după cum copiii sunt părtaşi trupului şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a luat 
parte la ele, pentru ca prin moarte să distrugă pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul.” 

Coloseni 2:15, margine: „Şi distrugând domniile şi puterile, le-a făcut de ocară pe faţă, 
triumfând peste ele în El Însuşi.” 

1 Petru 4:1: „Căci după cum Hristos a suferit pentru noi în trup, înarmaţi-vă şi voi cu aceeaşi 
minte, pentru că Cel care a suferit în trup a încetat de a păcătui.” 

Ioan 14:27: „Vă las pacea, v-o dau nu cum v-o dă lumea.” 
1 Ioan 5:4, R.V.: „Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi victoria care a biruit 

lumea este credinţa noastră.” 
 

DE DOUĂ ORI PENTRU PĂCAT 
 

Evrei 1:3: „Dumnezeu… ne-a vorbit în aceste ultime zile prin Fiul Său… care … când prin El 
Însuşi ne-a curăţat păcatele, s-a aşezat la dreapta Măririi în înalt.” 

Romani 5:20: „Unde păcatul abundă, harul a abundat mult mai mult.” 
Ioan 1:16: „Toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.” 
Isaia 55:7, marginea: „Dumnezeul nostru… a înmulţit iertarea.” 

VORBIND INIMII 
 

Amintiţi-vă traducerea marginală a celui de-al doilea verset aşa cum a fost dat în studiul de 
săptămâna trecută, care este în mod literal: „Vorbiţi inimii Ierusalimului”. Când Dumnezeu vorbeşte 
cuvinte de mângâiere poporului Său, El vorbeşte inimii. O mare mulţime de oameni au o mulţime de 
cuvinte la îndemâna lor pe care le pot pune în urechile celor suferinzi, dar care în realitate nu mângâie, 
deşi toate pot fi adevărate şi chiar potrivite pentru acea ocazie. Doar cei care s-au împărtăşit de aceeaşi 
experienţă ca suferindul pot vorbi inimii, iar ei pot face asta fără prea multe cuvinte. 

 
POPORUL LUI DUMNEZEU 

 
Fără îndoială cineva va spune: „Dar eu nu sunt unul din poporul lui Dumnezeu şi prin urmare 

cuvintele Sale de mângâiere nu îmi sunt adresate mie.” Nu permiteţi diavolului să vă lipsească de 
mângâiere prin înşelăciune de acest fel. Se poate să nu Îl fi recunoscut pe Domnul, dar El nu te-a dat 
niciodată afară, El te pretinde ca al Lui. Fiul risipitor este totuşi un fiu, nu contează cât de departe a 
hoinărit. Toată cartea lui Isaia arată că nu doar oamenii buni sunt aceia pe care Dumnezeu îi pretinde ca 
ai Săi. Citiţi primul capitol şi este suficient pentru a arăta că mângâierea oferită aici este pentru aceia 
care sunt „împovăraţi de fărădelege”. 

 
MÂNGÂIERE PENTRU TOŢI 

 
„Binecuvântaţi sunt cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.” Matei 5:4. Nu există excepţie. Hristos nu 

specifică o clasă anume spunând că cei care plâng într-un numit fel sau pentru anumite lucruri vor fi 
mângâiaţi. Mângâierea Lui este pentru toţi cei ce plâng. Hristos a fost uns cu Duhul Sfânt şi a fost trimis 
„să mângâie pe toţi cei care plâng”. Isaia 61:1, 2. Fără îndoială, cuvintele din predica de pe munte sunt 
în mod general aplicate celor care plâng din cauza despărţirii de prieteni. Ei bine, se aplică acolo, dar 
merg mai adânc. Moartea şi durerea nu sunt decât consecinţa păcatului. Păcatul este cel care a adus toată 
suferinţa şi plânsul de pe pământ. De aceea Domnul trimite mângâiere la toţi cei care plâng din cauza 
păcatului, adică, tuturor celor pe care păcatul i-a făcut să plângă. Mângâierea Lui este fără limite, ca şi 
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viaţa şi iubirea Lui. 
 

CINE ESTE MÂNGÂIETORUL? 
 

Dumnezeu este „Dumnezeul oricărei mângâieri” şi „singurul Fiu născut, care este în sânul Tatălui, 
Acela L-a făcut cunoscut.” Ioan 1:18. Astfel, Hristos este Mângâietorul pe care Îl avem împreună cu 
Tatăl. Observaţi legătura apropiată dintre afirmaţia că El este Mângâietorul cu aceea că „El este 
ispăşirea păcatelor noastre” şi pentru ale lumii întregi. Mângâierea pe care o dă El este mângâierea 
iertării şi a eliberării din robia păcatului. El ne mângâie dându-ni-se pe Sine Însuşi. 

Spiritul Sfânt este Reprezentantul lui Hristos. Este Hristos prezent în trupul tuturor oamenilor, nu 
numai în persoana lui Isus din Nazaret. El vine în numele lui Hristos, nu doar luând numele Său, ci 
descoperindu-L pe Hristos cel viu. De aceea, El este un alt Mângâietor. Mângâierea Lui este mângâierea 
lui Hristos. „Mângâierea Duhului Sfânt” are ca efect înmulţirea credincioşilor. Fapte 9:31. Aceasta 
pentru că Duhul Sfânt învaţă toate lucrurile care aparţin lui Hristos. 

 
MÂNGÂIEREA MUSTRĂRII 

 
Mângâierea nu constă întotdeauna din cuvinte dulci. Chirurgul trebuie să folosească uneori un cuţit 

şi pentru un timp să adauge o durere înainte să poată da suferindului o alinare completă. Astfel, când 
Spiritul Sfânt vine la noi, El ne mustră de păcat în primul rând. El vine cu convingerea. În acest fel, 
deseori El produce durere unde înainte era numai paralizie şi insensibilitate. Să ne plângem din cauza 
aceasta? 

Să spunem că nu dorim o astfel de mângâiere? Nicidecum. Nu este un lucru bun să trezeşti un om 
care devine repede insensibil la frig? Când un om este aproape să moară îngheţat, cade într-o condiţie de 
insensibilitate faţă de frig. El se simte de parcă ar cădea într-un somn minunat. Dar este somnul morţii. 
Când salvatorul îl găseşte şi începe să îl aducă la viaţă, el suferă o durere cumplită. S-ar putea să spună 
cu nebunie că ar fi fost mult mai bine să fi fost lăsat în starea aceea lipsită de dureri de mai înainte, dar 
când îşi revine şi înţelege ce făcea, va mulţumi pentru totdeauna celui care l-a adus la viaţă cu costul 
unei aşa mari suferinţe. La fel de multă mângâiere ce există în viaţă dădea salvatorul omului îngheţat 
atunci când îi producea durerea de a experimenta condiţia. 

Să nu uităm niciodată că Spiritul Sfânt este întotdeauna Mângâietorul. În convingerea de păcat, El 
împarte mângâiere. Dacă drumul vieţii conduce la cruce, atunci acolo este la fel de multă mângâiere ca 
şi în viaţa ce este câştigată prin ea. Nu trebuie să ne gândim niciodată că Dumnezeu este supărat pe noi 
pentru că ne face să cunoaştem cât de mult am păcătuit. El nu face asta pentru a ne reproşa, ci pentru a 
ne mângâia. 

 
CONVINGERE, NU CONDAMNARE 

 
Amintiţi-vă că a fi convins de păcat nu înseamnă a fi condamnat. Acest lucru este adevărat chiar şi 

în tribunalul nostru pământesc. Un om este convins de o crimă, şi totuşi nu este încă sub sentinţă. Dar 
aceasta nu este decât o slabă ilustraţie, pentru că noi suntem deja condamnaţi. Suntem „născuţi sub 
lege”. De aceea, convingerea de păcat – aducerea la conştiinţa noastră a faptului că suntem păcătoşi – nu 
face lucrurile mai rele decât sunt. Acea convingere este primul pas necesar spre eliberarea noastră din 
păcat; pentru că trebuie să cunoaştem şi să recunoaştem păcatul înainte de a accepta remediul pentru el. 

 
CONVINS PRIN DESCOPERIREA NEPRIHĂNIRII 

 
Spiritul Sfânt ne convinge de păcat prin descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu. „Prin lege vine 

cunoaşterea păcatului.” Romani 3:20. Dar legea nu este păcat; dimpotrivă, ea este „sfântă, dreaptă şi 
bună”. Romani 7:7, 12. Nici un om nu poate vreodată să devină convins de păcat uitându-se la păcat. 
Uitându-ne la neprihănirea lui Dumnezeu putem deveni conştienţi de faptul că suntem păcătoşi. Cel care 
nu ştie nimic despre o stare mai bună decât cea în care este, nu îşi doreşte niciodată ceva mai bun. Lipsa 
satisfacţiei faţă de starea cuiva vine numai având cunoştinţa a ceva mai bun. Dumnezeu produce un 
sentiment de insatisfacţie faţă de starea noastră păcătoasă descoperindu-ne propria Sa neprihănire 
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perfectă. 
 

NICI O CONDAMNARE DE LA DUMNEZEU 
 

Acesta este cel mai binecuvântat şi mai minunat lucru. Ceea ce produce convingerea, salvează. De 
aceea, nu trebuie să fim deloc condamnaţi. Nici nu trebuie să continuăm un timp lung plângând sub 
convingerea păcatelor noastre. Dacă prindem felul lui Dumnezeu de a lucra, vom găsi în fiecare moment 
de convingere, mângâierea iertării. Neprihănirea care este descoperită pentru a îndepărta păcatul este 
aceea care ne-o face cunoscută nouă; prin urmare, dacă nu facem altceva decât să credem Cuvântul lui 
Dumnezeu, suferinţa noastră faţă de păcat poate fi precum străfulgerarea trăsnetului; momentul 
descoperirii păcatului poate fi momentul îndepărtării lui. Este sigur că Spiritul rămâne cu noi ca un 
continuu mustrător al păcatului, dar de vreme ce El o face prin descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu, 
putem fi într-o continuă stare de îndreptăţire, deşi în mod continuu conştienţi de faptul că suntem 
păcătoşi. „Astfel deci, nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” Romani 8:1. 
„Dumnezeu este Cel care îndreptăţeşte. Cine este cel care condamnă?” Romani 8:33, 34. Oricine este 
condamnat, este condamnat de sine, şi chiar şi atunci când inima noastră ne condamnă, putem avea 
încredere şi putem să ne asigurăm inimile înaintea Lui, deoarece Dumnezeu este mai mare decât inimile 
noastre şi cunoaşte toate lucrurile, iar prin cunoaşterea Sa El îndreptăţeşte. 1 Ioan 3:19-21, R.V.; Isaia 
53:11. 

„Necazul lucrează răbdare, răbdarea – experienţă.” Romani 5:3, 4. Răbdarea înseamnă suferinţă, 
rezistenţă. Nu contează cât de mare este necazul, Dumnezeu are suficientă mângâiere pentru a ne face să 
îl îndurăm. El ne mângâie în toate suferinţele şi necazurile noastre. Nu uitaţi, mângâierea Lui este 
inepuizabilă. „Harul Meu este suficient pentru tine.” Şi de ce ne mângâie El? – Pentru ca să putem fi 
capabili să îi mângâiem pe cei care sunt în acelaşi necaz cu mângâierea prin care suntem noi înşine 
mângâiaţi de Dumnezeu. Trebuie să acceptăm mângâierea lui Dumnezeu şi să o dăm mai departe. 
Dumnezeu ne face astfel părtaşi de propria Sa lucrare. Spiritul Sfânt ne ia în parteneriat. Ne face 
mângâietori. 

 
RESPINGÂND MÂNGÂIEREA 

 
Nimeni nu poate da altuia ceea ce el însuşi nu are. Nu putem mângâia pe altul dacă nu am fost noi 

mângâiaţi. Şi dacă nu am avut niciodată vreun necaz, atunci nu avem nevoie de nici o mângâiere. Sunt 
suficiente poveri şi necazuri în această lume pentru fiecare şi nu trebuie să le căutăm, dar greşeala 
noastră este că deseori refuzăm să le purtăm pe cele care cad în mod natural şi legitim peste noi, şi astfel 
refuzăm mângâierea pe care Dumnezeu ar putea să ne-o dea. Dar când refuzăm mângâierea Duhului 
Sfânt, refuzăm orice posibilitate de a mângâia pe alţii. Astfel, vedem că refuzând să purtăm poverile şi 
refuzând să înfruntăm necazul, pur şi simplu refuzăm să devenim potriviţi pentru lucrarea de a ajuta pe 
cei care sunt în necaz. Ce s-ar crede despre un om care vede oamenii în mare suferinţă, pierind înaintea 
ochilor lui, care are mijloacele de a-i salva, dar se întoarce, spunând: „Nu este treaba mea, nu-mi pasă, 
n-o să ridic un deget ca să îl ajut.”? Cu greu am putea convinge pe un astfel de om fără inimă, şi totuşi 
aceasta este ceea ce spunem în realitate atunci când refuzăm să purtăm vreo povară care cade peste noi. 
Spunem: „Nu vreau să fiu un ajutor pentru săraci şi nevoiaşi, nu vreau să-i mângâi pe cei care plâng.” 

 
ARMURA INVINCIBILĂ 

 
Dumnezeu ne mângâie spunându-ne că lupta noastră este îndeplinită. Ni se porunceşte să „luptăm 

lupta cea bună a credinţei”; dar facem aceasta ţinându-ne de viaţa veşnică. 1 Timotei 6:12. Trebuie să 
luptăm numai în armura lui Dumnezeu, care este Hristos Însuşi, iar El a biruit lumea. Observaţi 
diferitele părţi ale armurii. Trebuie să avem spatele încins cu adevărul, iar Hristos este adevărul. Ioan 
14:6. Apoi vine platoşa neprihănirii, iar Hristos este făcut pentru noi neprihănire. 1 Corinteni 1:30. 
Picioarele noastre trebuie să fie încălţate cu pregătirea Evangheliei păcii, iar Hristos este pacea noastră. 
Ef. 2:14. Cel mai important dintre toate este scutul credinţei. Acum „credinţa vine prin auzire, iar 
auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu”; Hristos este Cuvântul. Prin credinţa lui Hristos suntem noi 
salvaţi. Apoi trebuie să avem coiful mântuirii, iar Dumnezeu în Hristos a devenit salvarea noastră. Isaia 
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12:2. Isus Hristos este Salvatorul. „Şi sabia Spiritului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Hristos este 
Cuvântul. Astfel vedem că a te îmbrăca cu toată armătura lui Dumnezeu înseamnă a te îmbrăca cu 
Hristos. Acea armură a fost testată în cea mai înverşunată luptă şi s-a dovedit a fi invincibilă. 

Trebuie să luptăm cu domniile, puterile şi spiritele rele, dar Hristos „a distrus domniile şi puterile” şi 
le-a pus pe faţă în posesiunea Sa triumfătoare. A triumfat asupra lor în Sine Însuşi. El este Biruitorul. A 
câştigat victoria. De aceea, duşmanul cu care trebuie să ducem lupta este deja învins. Ce este asta dacă 
nu faptul că lupta noastră este realizată? Nu avem decât să ne împărtăşim de victoria deja câştigată. 

Ne-au fost promise necazuri în lume, dar în mijlocul lor putem fi voioşi. Ceea ce deja am învăţat 
despre folosul necazurilor ar trebui să fie suficient pentru a ne face voioşi, dar iată un motiv în plus: „Eu 
am biruit lumea.” Suntem în pericolul de a uita că tot ceea ce a făcut şi a suferit Isus a fost pentru noi. 
Nu a trebuit să vină pe acest pământ pentru folosul Lui. Păcatele noastre au fost cele pe care le-a purtat 
El; El a luptat lupta noastră. De aceea, victoria care a biruit lumea este credinţa care ţine de Isus Hristos. 
El este pacea noastră, deoarece El este victoria noastră. „Ale Tale, Doamne, sunt tăria, puterea, slava, 
biruinţa şi măreţia.” 1 Cronici 29:11. 

Deoarece Hristos este pacea noastră, în El avem pace. Dar pace înseamnă victorie câştigată. Faptul 
că în Hristos avem pace, arată că lupta este realizată. Când luptăm în tăria lui Hristos, bătălia este 
câştigată înainte să fie începută. Citiţi capitolul 20 din 2 Cronici. Observaţi cum a câştigat Israel victoria 
prin credinţă. Au început să cânte o cântare de biruinţă şi iată, bătălia a fost câştigată. De aceea, nu 
trebuie să fim vreodată învinşi. Cine ar fugi de un adversar învins? Mai mult, Hristos a dezarmat 
domniile şi puterile, căci acesta este înţelesul afirmaţiei, că „le-a distrus”. În unele traduceri este redat 
chiar în acest fel. Cu siguranţă nu există nici o scuză pentru înfrângere când avem o armură invincibilă, 
iar adversarul nu are nici una. Nu este aceasta o mângâiere suficientă pentru oricine, în orice necaz s-ar 
găsi? 

 
PĂCATELE NOASTRE BIRUITE 

 
Nu uitaţi că prin dispoziţia noastră păcătoasă lucrează diavolul şi de aceea, propriile noastre păcate, 

propria noastră natură este cea cu care trebuie să ne luptăm; şi aceasta este cea care a fost biruită. Vă 
îndoiţi de acest lucru? Atunci spuneţi-m,i pe ale cui păcate le-a purtat Isus? Cu a cui natură păcătoasă s-
a luptat El? Cu a Sa proprie? A avut El păcate ce trebuiau biruite? – „Ştiţi că El s-a arătat ca să ia 
păcatele noastre şi în El nu este păcat.” 1 Ioan 3:5. Tot ce a suferit El a fost în totalitate pentru noi. 
Păcatele noastre au fost cele pe care le-a purtat, natura noastră păcătoasă a fost cea pe care a luat-o 
asupra Sa. De aceea, biruinţa pe care a câştigat-o a fost câştigată pentru păcatele noastre personale, 
pentru atacurile noastre particulare. Aşa că, ori de câte ori suntem ispitiţi şi ademeniţi de propriile 
noastre pofte, nu trebuie decât să ne amintim că acel păcat particular a fost biruit. Şi atunci? – Ei bine, 
nu trebuie decât să aducem mulţumiri lui Dumnezeu care „ne dă biruinţa prin Domnul nostru, Isus 
Hristos.” 1 Corinteni 15:57. Ce mângâiere minunată ne oferă Domnul! 

 
DE DOUĂ ORI 

 
„Dar despre dublul pe care îl vom primi?” Cât de mulţi oameni au fost tulburaţi din cauza aceasta şi 

în tulburarea lor au consultat doctori care nu le-a vindecat rana nici un pic. Unii traducători au mers 
chiar până acolo că au inserat cuvântul „pedeapsă” în pasaj. Nu există acolo şi nimeni nu are nici un 
drept să îl pună sau să creadă că este acolo. Sărmanele suflete stau îngrozite la gândul că trebuie să 
sufere pedeapsa de două ori mai mare cât păcatele lor şi bineînţeles, nu văd nici o nădejde de scăpare. 
Ciudată mângâiere! Poate cineva să extragă vreo mângâiere din gândul că va primi pedeapsă dublă 
pentru păcatele lui? Cu siguranţă nu! Dar aceasta este o solie de mângâiere şi deci nu poate să existe în 
ea un astfel de gând. 

Chiar dacă s-ar face referire la pedeapsă, păstraţi în minte gândul că textul nu spune că vom primi 
dublu. O mare cantitate este pierdută printr-o citire prea iute a Cuvântului. „Ea a primit din mâna 
Domnului dublu pentru păcatele ei.” Să presupunem că este vorba de pedeapsă; noi suntem în viaţă şi 
supuşi milei lui Dumnezeu, de aceea, dacă am fi primit deja pedeapsa dublă pentru păcatele noastre, 
avem un motiv grozav de bucurie. Cu siguranţă aceasta este de ajuns şi suntem îndreptăţiţi să mergem 
liberi. 
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Aici este cheia tainei. Dumnezeu a făcut să cadă peste El nelegiuirea noastră a tuturor. „El a purtat 
durerile şi suferinţele noastre, totuşi noi L-am crezut zdrobit, lovit de Dumnezeu şi suferind. Dar El era 
rănit pentru fărădelegile noastre. Era zdrobit de nelegiuirile noastre; pedeapsa pentru pacea noastră a 
fost peste El; şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.” Isaia 53:4-6. Hristos a suferit în propriul Său trup tot 
ceea ce va avea de suferit orice păcătos nepocăit, de aceea nu este nevoie ca vreun păcătos să sufere 
pentru păcat. Dacă am accepta sacrificiul lui Hristos, adică să acceptăm persoana lui Hristos în propriile 
noastre vieţi, suntem eliberaţi de toate consecinţele păcatului. Suntem „morţi faţă de lege prin trupul lui 
Hristos”. Suntem socotiţi ca şi când am fi primit deja pedeapsa şi astfel eliberaţi. 

 
IERTARE ÎNMULŢITĂ 

 
Astfel se face că în Hristos, harul şi pacea ne sunt înmulţite. Harul lui Dumnezeu este cel care aduce 

mântuire, prin urmare am primit din mâna Domnului o mântuire dublă. Harul abundă peste tot păcatul. 
Dumnezeu nu este zgârcit. El dă „o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra”. El 
are destul şi din plinătatea Lui am primit noi toţi. Atunci să acceptăm şi să ne bucurăm în Domnul. 

Acest lucru nu este dedus din text, textul însuşi o spune. „Fărădelegea ei este iertată.” Despre cine se 
vorbeşte? Despre un popor „împovărat de fărădelege”. Mi-a iertat Dumnezeu deja păcatele mele? Sigur 
că da, El spune aşa; nu poţi să Îl crezi pe El? Nu ai auzit niciodată de un astfel de lucru? Ei bine, atunci 
ascultă-l acum şi bucură-te aşa cum n-ai făcut-o niciodată înainte. Să vă amintesc ceva ce cu siguranţă l-
aţi auzit cândva în viaţa voastră. A apărut în experienţa voastră. Aţi făcut, intenţionat sau într-alt fel, rău 
unei persoane. După aceea v-aţi dus şi aţi mărturisit, implorând iertare şi aţi fost opriţi înainte de a vă 
termina mărturisirea, prin cuvintele: „Nu mai menţiona asta; ai fost iertat demult.” Poate că aţi folosit 
chiar voi un astfel de limbaj şi aţi vorbit din plinătatea inimii voastre. Dacă aţi făcut-o, ştiţi că aveţi 
iertare gratuită de la Dumnezeu, pentru că nu era decât iubirea Lui în inima voastră cea care v-a făcut să 
faceţi astfel. Nu puteţi admite că Dumnezeu este mai bun decât orice om, chiar dacă acel om ar fi un 
sfânt? Dacă un om refuză să poarte pică, nu poate face şi Dumnezeu la fel? Este chiar aşa de ciudat să 
gândim că Dumnezeu care este iubire ne-a iertat chiar înainte de a cere iertarea şi a aşteptat după noi să 
venim şi să acceptăm împăcarea? EL a luat asupra Lui toate păcatele noastre şi dându-Şi viaţa pentru 
noi, a făcut o curăţare de păcate. Hristos „Însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca 
noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim în neprihănire; prin rănile Lui suntem vindecaţi.” 1 Petru 2:24. 
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare.” „Acum mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, care întotdeauna ne face să triumfăm în Hristos.” 2 Corinteni 2:14. 

 
Hristos a făcut ispăşire pentru păcat. 

Ce minunat Salvator! 
Suntem răscumpăraţi! – preţul este plătit; 

Ce minunat Salvator! 
 

Îmi dă putere biruitoare; 
Ce minunat Salvator! 

Şi triumful în fiecare oră; 
Ce minunat Salvator! 
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CAPITOLUL 36 
PREGĂTIND CALEA DOMNULUI 

 
(Isaia 40:3-5) 

3. Un glas strigă: Pregătiţi în pustie calea lui Iehova! Neteziţi în deşert un drum pentru 
Dumnezeul nostru! 

4. Fiecare vale va fi înălţată şi fiecare munte sau deal să fie plecat. Iar ce este încovoiat va 
deveni drept şi locurile aspre o câmpie netedă; 

5. Şi se va descoperi slava lui Iehova; toată făptura va vedea mântuirea Dumnezeului nostru, 
căci gura lui Iehova a vorbit. 

Psalmul 119:1-3; „Binecuvântaţi sunt cei nepângăriţi pe cale, care umblă în legea Domnului. 
Binecuvântaţi sunt cei care păzesc mărturiile Lui şi Îl caută cu toată inima. Ei nu fac nici o 
nelegiuire, umblă în căile Lui.” 

Psalmul 125:5: „Cât despre cei care se întorc la căile lor strâmbe, Domnul să îi conducă 
împreună cu făcătorii de fărădelege; dar pacea să fie peste Israel.” 

Psalmul 103:7: „El a făcut cunoscut căile Sale lui Moise, faptele Lui copiilor lui Israel.” 
Psalmul 25:9: „Pe cel bând îl va conduce la judecată, pe cel smerit îl va învăţa El calea.” 
Psalmul 18:30: „Cât despre Dumnezeu, calea Lui este perfectă.” 
Psalmul 145:17: „Domnul este neprihănit în toate căile Sale şi sfânt în toate lucrările Sale.” 
Ioan 14:6: „Isus i-a spus: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin 

Mine.” 
Psalmul 77:13: „Calea Ta, o, Dumnezeule, este în sanctuar; care Dumnezeu este atât de mare 

ca Dumnezeul nostru?” 
1 Corinteni 3:16: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Spiritul lui Dumnezeu 

locuieşte în voi?” 
Luca 1:76-79: „Şi tu, pruncule, vei fi numit profetul Celui Prea Înalt, pentru că tu vei merge 

înaintea feţei Domnului ca să pregăteşti căile Lui; pentru a da cunoştinţa mântuirii poporului Său 
prin iertarea păcatelor lor, prin mila duioasă a Dumnezeului nostru, prin care ne-au vizitat zorii 
de sus pentru a da lumină celor care stau în întuneric şi în umbra morţii, pentru a ne conduce 
picioarele pe calea păcii.” 

Luca 1:16, 17: „Mulţi din copiii lui Israel vor fi întorşi la Dumnezeu. Iar el va merge înaintea 
Lui în spiritul şi puterea lui Ilie, pentru a întoarce inimile părinţilor spre copii şi pe cei 
neascultători la înţelepciunea celui drept, pentru a pregăti un popor pentru Domnul.” 

Maleahi 4:5, 6: „Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de venirea zilei celei mari şi 
grozave a Domnului, iar el va întoarce inimile părinţilor spre copii şi inimile copiilor spre părinţii 
lor, ca nu cumva să vin şi să lovesc pământul cu blestem” sau „cu distrugere totală”. 

Psalmul 85:13: „Neprihănirea va merge înaintea Lui şi va face din urmele paşilor Lui o cale în 
care să se umble.” Revised Version. 

Psalmul 19:7, 8: „Legea Domnului este perfectă, convertind sufletul; mărturia Domnului este 
sigură, făcându-l pe cel înţelept simplu. Legile Domnului sunt drepte, bucurând inima, porunca 
Domnului este pură, luminând ochii.” 

 
Să nu uităm, în studiul acestei lecţii, că în timp ce toată Scriptura este adevărată şi Evanghelia este 

întotdeauna aplicabilă, această profeţie a lui Isaia are aplicaţie specială în aceste ultime zile. Solia este 
una care pregăteşte un popor pentru venirea Domnului în slavă pentru a răsplăti pe slujitorii Lui şi 
pentru a da fiecărui om după fapta lui. Nu faceţi greşeala să gândiţi că deoarece a fost scrisă acum două 
mii cinci sute de ani nu ne priveşte pe noi în mod deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi niciodată 
nu pierde nimic din forţa lui. Îndemnurile Sale sunt mai accentuate „pe măsură ce vedem că ziua se 
apropie”. 

Amintiţi-vă, de asemenea, ce am învăţat despre solia lui Ioan Botezătorul. Aceasat se întinde până la 
venirea Domnului în slavă şi toţi cei care iubesc pe Domnul şi venirea Lui sunt însărcinaţi să o 
proclame. Ioan Botezătorul a stat prin urmare nu doar ca un singur individ, având o lucrare de făcut care 
s-a terminat o dată cu moartea lui, ci este simbolul unei mari mişcări ce îmbrăţişează zeci de mii de 
oameni şi ajunge până la sfârşitul timpului. 
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Porunca dată glasului este: „Pregătiţi calea lui Iehova!”. Este pregătirea căii pentru venirea 
Domnului. Ei bine, ce opreşte venirea Lui acum? De ce nu a putut El veni în vreun timp anume din 
trecut? Simplu. Pentru că oamenii nu erau pregătiţi pentru venirea Lui. Condiţia pretinşilor Săi urmaşi 
au împiedicat venirea Sa. Calea Domnului este în sanctuar, iar sanctuarul Său este poporul Său, de aceea 
vedem cum calea Domnului este pregătită numai de pregătirea poporului Său – prin curăţirea 
sanctuarului. 

Cuvintele „rectiliniu” şi „drept” sunt de fapt acelaşi cuvânt. Cuvântul latin este rectus, de la care 
este derivat cuvântul nostru „drept” , după cum se vede în cuvântul „corectitudine”, al cărui înţeles cu 
toţii îl cunoaştem, înseamnă literal „drept”, aşa cum se poate vedea din cuvântul „rectiliniu”. O linie 
„dreaptă” este o rectilinie, aşa cum un „dreptunghi” este un unghi drept. Pentru a face calea Domnului 
rectilinie înseamnă deci a o face dreaptă. 

Dar toate căile Domnului sunt drepte; calea Lui este perfectă. De aceea, nu este nimic de corectat la 
Domnul. Toate lucrurile cu care are El de-a face sunt cât se poate de bune. Dar noi am refuzat să Îi 
permitem Domnului să urmeze calea Lui, deoarece „fiecare ne-am întors la calea noastră”. Is. 53:6. 
Calea Lui dreaptă este în noi, dar noi L-am ţinut înapoi prin nelegiuirea noastră. Ne-am făcut căile 
strâmbe. Aşa că Domnul Îşi trimite solii pentru a ne netezi – pentru a ne face drepţi înaintea Lui pentru 
ca să nu mai fie nimic care să împiedice stăpânirea noastră deplină de către El. 

Dumnezeu este lumină. Caracteristica luminii este aceea că ea înaintează în linii drepte. Aşa este şi 
cu Dumnezeu, care este „Tatăl luminilor”, în care „nu poate fi schimbare, nici umbră de întoarcere”. 
Iacov 1:17 R.V. În consecinţă, toţi cei în care Îşi are El calea trebuie să fie sinceri, adică, limpezi şi 
transparenţi, pentru ca razele Soarelui neprihănirii să nu fie împiedicate în cursul lor. Lucrarea acestei 
Evanghelii este de a „da lumină celor care stau în întuneric şi în umbra morţii”. „Odată eraţi întuneric, 
dar acum sunteţi lumină în Domnul; umblaţi ca fii ai luminii.” Ef. 5:8. 

„El a făcut cunoscut căile Sale lui Moise, faptele Lui copiilor lui Israel.” Căile şi faptele reprezintă 
acelaşi lucru. Când spunem despre o persoană că nu ne plac căile ei, înţelegem că nu ne plac obiceiurile 
ei, acţiunile ei. Astfel, calea Domnului reprezintă modul Lui de viaţă. El Şi-a făcut cunoscute căile şi 
faptele lui Moise şi copiilor lui Israel, descoperindu-le legea Sa. „Te-ai coborât şi pe muntele Sinai şi le-
ai vorbit din ceruri, le-ai dat judecăţi drepte, legi adevărate, legi şi porunci bune şi le-ai făcut cunoscut 
Sabatul Tău cel sfânt, le-ai dat precepte, legi prin mâna lui Moise, slujitorul Tău.” Neemia 9:13, 14. 
Legea Domnului este calea Lui, după cum învăţăm din Psalmul 119:1-3. Calea Domnului se pregăteşte 
deci prin punerea legii Sale în inima poporului Său. 

Când Domnul va veni pe norii cerului, va fi cu slavă. „Dealurile se topesc ca ceara în prezenţa 
Domnului, în prezenţa Domnului întregului pământ. Cerurile fac cunoscută neprihănirea Lui şi toţi 
oamenii văd slava Lui.” Psalmul 97:5, 6. De vreme ce Dumnezeu este lumină şi locuieşte în lumină, 
fiind îmbrăcat cu lumină ca o haină, înseamnă că oriunde merge El, slava trebuie să fie descoperită. 
Aceasta se întâmplă deoarece, atunci când calea Lui este pregătită, El Însuşi merge pe ea. 

Calea Domnului este în sanctuarul Său, iar sanctuarul Său este poporul Său. Predomină ideea că 
venirea Domnului este un lucru arbitrar; că va veni când este gata, fără să ţină seama de condiţia 
oamenilor de pe acest pământ. Aceasta este o mare greşeală. Venirea Domnului nu este decât împlinirea, 
lucrarea de încoronare a unei mari lucrări. Este rezultatul natural şi inevitabil a ceea ce l-a precedat. 
Hristos a venit să Îl descopere pe Dumnezeu oamenilor pentru ca ei să poată cunoaşte voia Lui în ceea 
ce îi priveşte pe ei. Este voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie ca El, să fie tovarăşi potriviţi pentru El şi 
către acest scop s-a manifestat odată Hristos, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu oamenilor, în om; iar 
această posibilitate a fost asigurată prin moartea Sa. Venirea Lui pe acest pământ a reprezentat golirea 
de Sine Însuşi, chiar moartea Lui, aşa că numai prin moartea lui Hristos poate fi Dumnezeu manifestat 
în trup. Întreaga lucrare a Evangheliei este de a proteja această descoperire a lui Dumnezeu în om. Este 
lucrarea pe care Dumnezeu a început-o la creaţiune, când l-a făcut pe om după imaginea Lui; şi a 
restaura această imagine este lucrarea Evangheliei. „Omul cel nou” este după ce Dumnezeu „a creat în 
neprihănire şi adevărată sfinţenie”. Ef. 4:24. Dar cerurile trebuie să Îl reţină pe Hristos „până la vremea 
restaurării tuturor lucrurilor”. Fapte 3:20, 21. Venirea Lui înseamnă restaurarea pământului; dar acest 
lucru nu se poate întâmpla până ce omul cel nou nu este pregătit pentru el – până ce nu va avea un 
stăpân – şi astfel, înainte de venirea Domnului pe norii cerului, El trebuie să fie pe deplin descoperit în 
poporul Său. Strălucirea Domnului din cer nu este decât plinătatea descoperirii Lui. „El va veni să fie 
slăvit în sfinţii Lui.” 2 Tesaloniceni 1:10. Prin urmare, nu poate veni până ce în biserică nu sunt văzute 
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căile Domnului la fel de perfect cum au fost în Isus din Nazaret. 
Când calea este pregătită, slava Domnului va fi descoperită şi toată făptura o va vedea. Aceasta 

deoarece de îndată ce calea este pregătită, Domnul merge pe ea şi oriunde merge El, slava trebuie să fie 
descoperită. Dar calea Lui este în poporul Său, prin urmare slava Lui trebuie să fie văzută în ei. „Căci 
Dumnezeu, care a poruncit luminii să lumineze din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru a da 
cunoştinţa slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” 2 Corinteni 4:6. De ce ne-a luminat Dumnezeu 
inimile? – Pentru a da cunoştinţa slavei Sale. Pentru a da cunoştinţa slavei Sale cui? – Celorlalţi, 
bineînţeles; căci nici o lumânare nu luminează pentru a-şi da sieşi lumină. Dumnezeu ne luminează 
inimile pentru ca şi alţii să poată lua cunoştinţă de slava Sa. „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer.” Matei 
5:16. Faptele bune reprezintă lumina potrivit acestor cuvinte ale lui Isus. Aşa că vedem din nou că 
Dumnezeu pregăteşte calea punând legea Sa în inimile noastre prin Spiritul Sfânt; „căci porunca este o 
lampă şi legea este o lumină”. Proverbe 6:23. Predicarea legii lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în 
viaţa şi caracterul lui Hristos trebuie să preceadă venirea Domnului. Când ultima solie va fi încheiată, 
vor fi rostite aceste cuvinte: „Aici este răbdarea sfinţilor, aici sunt cei care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Apocalipsa 14:12.  

„Şi toată făptura o va vedea.” Când slava este descoperită, va fi văzută. Aceasta va fi mărturia 
pentru puterea salvatoare a Dumnezeului nostru. În lucrurile inanimate pe care Dumnezeu le-a făcut, 
sunt văzute puterea şi divinitatea Sa. Romani 1:20. Deşi omul s-a dovedit necredincios şi chiar şi-a 
impus trăsăturile lui rele peste creaţia ce fusese dată în grija lui, Dumnezeu nu S-a lăsat fără martori. 
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi firmamentul arată lucrarea mâinilor Lui.” Psalmul 19:1. Dar 
aceasta nu este suficient. Omul, cea mai înaltă creatură a lui Dumnezeu, se cuvine să dea mărturia 
perfectă despre puterea şi bunătatea Lui şi aceasta va fi situaţia înainte ca Domnul să vină. Nu numai că 
toate lucrările lui Dumnezeu Îl laudă, dar sfinţii Lui trebuie să Îl binecuvânteze. Când glasul din pustie 
şi-a încheiat solia, atunci lucrarea pentru care Hristos a coborât din ceruri, şi anume „ca să umple toate 
lucrurile”, va fi împlinită, iar El va veni. Atunci toate creaturile, animate sau inanimate, se vor uni în 
cuvintele: „Binecuvântare, onoare, slavă şi putere să fie pentru Cel ce stă pe tron şi pentru Miel, pentru 
totdeauna.” Apocalipsa 5:13. 
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CAPITOLUL 37 
TOATĂ FĂPTURA ESTE IARBĂ 

 
(Isaia 40:6-9) 

Glasul unuia zice: Strigă. Şi unul a spus: Ce să strig? Toată făptura este iarbă şi toată 
frumuseţea ei ca floarea câmpului; iarba se usucă, floarea se ofileşte, pentru că suflarea Domnului 
suflă peste ea, cu siguranţă, poporul este iarbă. Iarba se usucă, floarea se ofileşte, dar Cuvântul 
Dumnezeului nostru va rămâne pentru totdeauna. 

O, tu, care vesteşti veşti bune Sionului, suie-te pe un munte înalt; tu, care aduci veşti bune 
Ierusalimului, înalţă-ţi glasul cu putere; înalţă-te, nu te teme, spune cetăţilor lui iuda: Iată 
Dumnezeul vostru! R.V. 

Psalmul 103:15-17: „Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba; înfloreşte ca o floare de pe câmp. 
Căci vântul trece peste ea şi se duce, iar locul ei nu se mai cunoaşte. Dar mila Domnului este din 
veşnicie pentru cei care se tem de El şi neprihănirea Lui pentru copiii copiilor lor.” 

Psalmul 90:10: „Zilele anilor noştri sunt şaptezeci , iar dacă datorită tăriei ajung la optzeci de 
ani, totuşi tăria lor lucrează şi îndurerează; căci i se pune capăt curând, iar noi zburăm.” 

Iacov 1:9-11, R.V. „Fratele de rang umil să se slăvească în starea lui înaltă, bogatul – în aceea 
că este umilit, deoarece ca floarea ierbii va trece. Căci soarele se ridică cu un vând arzător şi 
usucă iarba, iar floarea ei cade, iarba şi forma ei pier; tot aşa se va ofili bogatul în umbletele lui.” 

Matei 6:28-30: „De ce sunteţi îngrijoraţi în ce priveşte hainele? Gândiţi-vă la crinii câmpului, 
cum cresc ei; ei nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun, că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu a 
fost împodobit ca unul dintre ei. Dar, dacă aşa îmbracă Dumnezeu iarba câmpului, care astăzi 
este şi mâine este aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El mult mai mult pe voi, puţin 
credincioşilor?” 

Ieremia 17:5-7: „Blestemat să fie omul care se încrede în om şi face din trup braţul său şi a 
cărui inimă se depărtează de Domnul. Căci va fi precum buruiana deşertului şi nu va vedea când 
va veni binele; ci va locui locurile uscate din pustie, într-un pământ sărat şi nelocuit. Binecuvântat 
este omul care se încrede în Domnul şi a cărui speranţă este Domnul.” 

Galateni 5:17: „Căci trupul pofteşte împotriva Spiritului şi Spiritul împotriva trupului, iar 
acestea sunt contrare unul altuia, aşa că nu puteţi face lucrurile pe care le vreţi.” 

Psalmul 33:6: „Prin Cuvântul Domnului au fost făcute cerurile şi toată oştirea lor prin 
suflarea gurii Lui.” 

1 Petru 1:22-25: „Iubiţi-vă unul pe altul fierbinte, din inimă, fiind născuţi din nou, nu dintr-o 
sămânţă care se poate strica, ci dintr-una care nu se poate strica, prin Cuvântul lui Dumnezeu 
care este viu şi rămâne pentru totdeauna. 

Căci toată făptura este iarbă, 
Şi toată slava ei ca floarea ierbii. 
Iarba se usucă, floarea cade; 
Dar Cuvântul Domnului rămâne pentru totdeauna. 
Iar acesta este Cuvântul veştilor bune ce a fost predicat vouă.” 
 
Amintiţi-vă că aceasta este o parte din solia mângâierii. Dumnezeu ne spune că nelegiuirea noastră 

este iertată şi acceptăm mângâierea. Ne spune că lupta noastră este realizată, de vreme ce El a cucerit 
lumea şi ne bucurăm de această consolare. Se cuvine să fim la fel de bucuroşi când El continuă cuvintele 
Sale de mângâiere şi ne spune că toată făptura este iarbă, adică, faptul că noi nu avem nici tărie, nici 
putere, nici înţelepciune în noi înşine. Chiar aceasta este în realitate implicat în anunţul că lupta noastră 
este realizată, că Isus a luptat lupta, căci singurul motiv pentru care El a luptat şi a biruit pentru noi este 
acela că noi nu aveam nici o putere să biruim prin noi înşine. 

Primul impuls pe care îl are cineva la citirea cuvintelor Domnului „Toată făptura este iarbă” este să 
spună: „Aceasta nu înseamnă în realitate că toată făptura este iarbă; eu ştiu că nu sunt iarbă, pentru că nu 
mă asemăn deloc cu iarba; cu greu se găseşte vreo asemănare între mine şi iarbă.” Bineînţeles, cuvintele 
sunt folosite într-un sens figurat. Astfel fac oamenii fără efect cuvintele Domnului şi rămân departe de a 
învăţa ceva. Când Dumnezeu ne spune ceva care este în întregime nou pentru noi şi pe care nu îl 
înţelegem, cel mai înţelept lucru pe care îl avem de făcut este să îl credem şi apoi vom învăţa acel lucru 
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nou. Cel care nu crede decât ceea ce deja ştie şi înţelege, va avea o arie de cunoştinţă foarte limitată, iar 
provizia lui de cunoştinţe va scădea mereu. Este uimitor ce câmp larg se deschide când acceptăm unele 
afirmaţii ale Domnului ca realităţi şi înaintăm pe această bază! Lucruri care înainte erau obscure, dintr-o 
dată devin clare. În afirmaţia „toată făptura este iarbă” avem într-o coajă de nucă toată ştiinţa botanicii şi 
a fiziologiei, la fel cum avem prima parte a cheii pentru mântuire. 

Din Matei 6:28-30 învăţăm că termenul „iarbă” este foarte cuprinzător, incluzând multe plante care 
nu sunt în mod obişnuit clasate drept iarbă. Crinii câmpului sunt numiţi iarbă de către Domnul. Totuşi, 
sunt foarte multe tipuri de iarbă care sunt numite astfel de către botanişti. Fiecare specie de cereale nu 
este decât un tip de iarbă. Gândindu-ne puţin, o mică observaţie şi comparaţie vor arăta acest adevăr 
pentru oricine care nu l-a cunoscut înainte. Când acest lucru este recunoscut, nu este greu să vedem că 
toată făptura este iarbă. De fapt, uimirea este că ar avea nevoie cineva să i se spună un lucru atât de 
simplu. Astfel, ştim că fiecare animal este compus din ceea ce mănâncă. Der Mensch ist var er isst, 
spune proverbul german. Aceasta înseamnă, omul este ceea ce mănâncă. Acum, nu numai tot ce 
mâncăm, ci tot ce este pe faţa pământului vine din pământ. Majoritatea oamenilor mănâncă atât legume 
cât şi carnea animalelor, dar animalele pe care le mănâncă se hrănesc numai cu legume sau cu iarbă, aşa 
că, în orice caz, trupul omului este format numai din ceea ce este derivat din creaţia vegetală. Doar în 
lumea vegetală poate găsi omul elementele pregătite pentru susţinerea trupului său; boul nu face nici o 
schimbare în elementele hrănitoare pe care le găseşte în iarbă, aşa că atunci când un om mănâncă din 
carnea lui pur şi simplu ia hrana la mâna a doua, după ce ea a realizat un serviciu într-un alt trup. Nu ia 
nimic pe care să nu-l fi primit dacă ar fi luat direct de la plantă. De aceea, este un fapt literal că „toată 
făptura este iarbă”. 

Râul nu se poate ridica mai sus de izvorul lui. Nimic nu poate fi mai bun decât materialul din care a 
fost făcut. O haină tare nu poate fi făcută din haine putrede. Întregul nu poate fi mai mare decât suma 
tuturor particulelor lui. Prin urmare, de vreme ce trupul omului este format numai din iarbă sau din 
roadele ierbii, este evident că în om nu este mai multă putere sau înţelepciune decât există în iarbă. Cum 
ar putea să fie, când omul însuşi nu este decât iarbă? Nu este iarba câmpului, dar este totuşi iarbă. 

„Ei bine, trebuie să spun că aceasta este orice, dar numai o învăţătură mângâietoare nu,”, aud pe 
cineva exclamând. „Dacă nu am mai multă putere sau înţelepciune decât iarba, nu este nici un folos în 
încercarea mea de a face sau de a fi ceva, nu e speranţă pentru nimeni.” Nu te grăbi, te rog. Nu ai auzit 
toată povestea sau cel puţin ai uitat o parte a ei. „Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna.” 
El „este viu şi rămâne”. Este atotputernic şi veşnic. Mângâierea faptului că toată făptura este iarbă se 
bazează pe un adevăr însoţitor: Cuvântul lui Dumnezeu, ce reprezintă viaţa ierbii, trăieşte şi rămâne, 
atotputernic. Nu despărţiţi aceste două realităţi! Lăsaţi-le să fie mereu la fel de unite după cum le-a făcut 
Domnul. 

Cu toate acestea, cineva va spune: „Eu ştiu că am o putere pe care iarba nu o are. Mă pot mişca în 
voie şi pot face multe lucruri care sunt imposibile pentru iarbă.” Care este concluzia? – Oh, simplu, 
aceasta: că vei dovedi că Biblia nu este adevărată. Nu este o privelişte de câştig suficientă în aceea de a 
face ceva valoros încercând. Dar să examinăm afirmaţia ta. Te poţi mişca, spui. Ei bine, şi planta poate. 
Unele plante se pot muta chiar din loc în loc şi fiecare plantă are anumite mişcări care pot fi văzute de 
oricine care le privi. Ai văzut vreodată o plantă crescând la fereastră? Ştii cum se va întoarce după 
lumină. Întoarce-o pe jumătate, aşa încât să se aplece spre fereastră şi vei vedea curând că s-a întors şi 
ajunge din nou la lumină. Plantează un copac la jumătatea distanţei dintre o fântână şi un mal de nisip 
uscat şi priveşte cum cresc rădăcinile. În loc să se întindă în fiecare direcţie, majoritatea dintre ele se vor 
întoarce către apă. Rădăcinile unei plante mereu se pun în locul unde există hrană pentru ea în soluţie şi 
întotdeauna merg drept prima dată şi pe cea mai directă cale. Ele nu pierd timpul cu „prospectând” şi nu 
greşesc calea. Ce face planta? Exact ceea ce face omul – încercând să ajungă la cele mai bune 
circumstanţe de viaţă - şi îşi îndeplineşte scopurile cu mai mult succes decât omul. 

Priviţi planta şi veţi vedea că este capabilă să poarte o mare povară. În primul rând, sămânţa trebuie 
să exercite o putere minunată pentru a scăpa din cochilia în care se găseşte. Apoi, gândiţi-vă ce greutate 
mare de pământ trebuie să împingă plăpândul fir înainte de a ajunge la suprafaţa pământului. Gândiţi-vă 
ce mare greutate ridică un copac în creştere în fiecare an. Şi apoi, mai presus de toate, amintiţi-vă că 
tăria cu care aveţi obiceiul să vă lăudaţi provine de la aceleaşi plante dispreţuite. Deseori v-a fost foame 
şi sete. Deseori v-aţi simţit atât de slabi încât nu vă mai credeaţi în stare să lucraţi, iar tăria şi curajul v-
au revenit după ce aţi mâncat puţină pâine. Nu aţi legat creşterea tăriei voastre cu pâinea ce aţi mâncat-
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o? Bineînţeles că da, căci aţi spus: „Nu mai pot să fac nimic până nu mănânc ceva.” Totuşi nu v-aţi 
gândit deloc că toată tăria pe care aţi primit-o mâncând era mai înainte în ceea ce aţi mâncat. Dacă nu ar 
fi fost aşa, cum aţi fi putut dobândi vreo tărie mâncând-o? „Vorbiţi bine de schela care vă poartă.” În loc 
să fiţi aşa superiori faţă de puterea ierbii de pe câmp, sunteţi absolut dependent de ea. 

Să venerăm atunci iarba câmpului ca fiind superioară nouă? Nicidecum, pentru că aţi avut dreptate 
într-un anumit sens, că iarba nu are nici o putere. Este folosită ca simbol al slăbiciunii şi fragilităţii. 
Astăzi este şi mâine nu. De unde provine atunci acea minunată putere care este manifestată în creşterea 
sa şi pe care noi o obţinem mâncând-o şi asimilând-o? – Din Cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi 
rămâne. „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător.” Este forţă şi energie. Este înţelepciune. Hristos 
susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui. Evrei 1:3. Cuvântul Său la început a spus: „Să dea 
pământul iarbă” şi în ascultare de acel cuvânt pământul dă iarbă până astăzi. Toată viaţa şi energia care 
este manifestată în creşterea plantei este viaţa cuvântului care este în el. Puterea veşnică şi divinitatea lui 
Dumnezeu sunt clar văzute în fiecare plantă vie. Romani 1:20. Seminţele ierbii pe care le mâncăm 
transformate în pâine nu sunt decât mijloace de a ne transmite viaţa şi puterea lui Dumnezeu. Doar 
Dumnezeu este mare, doar El are viaţă, înţelepciune şi tărie. Veneraţi-L pe Dumnezeu! 

Aceasta este lecţia pe care trebuie să o învăţăm din afirmaţia că toată făptura este iarbă. Este 
adevărul simplu şi nu există mângâiere în nimic altceva decât în adevăr. O minciună ne poate înşela şi 
ne poate face să credem că totul este bine, dar nu poate da o mângâiere reală. Omul care ne spune că nu 
este nici un pericol când există un pericol, nu este un mângâietor. Mângâietorul este acela care 
semnalează pericolul şi calea de scăpare. Acum, ca rezultat al nerecunoaşterii faptului că suntem iarbă, 
suntem cu toţii angajaţi în a face dumnezei din noi înşine. Ne imaginăm că avem putere în noi înşine. 
Adevărul e că puterea aparţine lui Dumnezeu. Psalmul 62:11. Doar ca extensie a faptului că gândim că 
avem vreo putere, ne privim pe noi înşine ca Dumnezeu. Intenţionăm chiar să împărţim onorurile cu 
Dumnezeu, spunând: „Am atât de puţină tărie” şi crezând că am făcut o minunată confesiune de 
umilinţă. În realitate am spus: „Nu sunt un dumnezeu atât de mare ca Cel din cer”. Aceasta nu înseamnă 
a te teme de Dumnezeu şi a-I da slavă. Dumnezeu ne spune adevărul clar, că nu avem nici o putere, ca 
să învăţăm. „Iată, Dumnezeu este tăria mea”. 

„Ceea ce semeni nu este stimulat dacă nu moare, şi ceea ce semeni, nu este trupul ce va fi, ci ceea ce 
poartă grânele, fie că e vorba de grâu sau de altă cereală; dar Dumnezeu îi dă un trup după cum I-a 
plăcut Lui, fiecărei seminţe propriul ei trup. Nu toate trupurile reprezintă acelaşi trup, ci există un trup al 
oamenilor, altul al dobitoacelor, altul al peştilor, altul al păsărilor. Sunt de asemenea corpuri cereşti şi 
corpuri pământeşti, dar una este slava celor cereşti şi alta este slava celor pământeşti. Este o slavă a 
soarelui, alta a lunii şi alta a stelelor, căci o stea diferă de altă stea în slavă.” 1 Corinteni 15:36-41. Tot 
aşa există o diferenţă între plante. Într-adevăr, aceasta este ceea ce spune textul, căci Dumnezeu dă 
fiecărei seminţe un trup după cum Îi place Lui. Nu toate plantele au acelaşi scop. Există o varietate 
infinită în lumea vegetală, totuşi aceeaşi viaţă este în toate plantele. Aceeaşi viaţă din toate aduce pe 
fiecare la starea perfecţiunii pe care a desemnat-o Dumnezeu. Tot aşa va face aceeaşi viaţă din planta 
umană; dacă i se dă curs liber, va aduce omul la starea de perfecţiune destinată lui. Nimic nu este prea 
greu pentru Domnul şi nimic nu este prea mic ca să scape atenţiei Lui. Iarba câmpului este supusă în 
mâinile lui Dumnezeu pentru ca El să facă cu ea ce vrea şi sunt împlinite lucruri minunate. Dacă am fi la 
fel de supuşi în mâna lui Dumnezeu, El ar face lucruri infinit mai mari pentru noi, după cum ne-a creat 
pentru un loc mai înalt. Dar nu putem atinge acel loc mai înalt străduindu-ne să ne înălţăm, nu mai mult 
decât poate face iedera prin înţelepciunea şi puterea ei ca să se urce până în vârful turnului sau să 
despartă pereţii. „Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, atât voinţa, cât şi înfăptuirea, după buna Sa 
plăcere.” 

„Acesta este Cuvântul care vă este predicat prin Evanghelie.” Evanghelia Îl prezintă pe Dumnezeu 
drept Creator, ca suprem. Prezintă un Salvator atotputernic, care salvează prin puterea Lui de a crea, 
având în vedere că salvează creându-ne din nou. De aceea, trebuie să ne aşteptăm că, pe măsură ce ne 
apropiem de sfârşit, tot mai clar va fi prezentată această Evanghelie. Din ce în ce mai tare trebuie rostit 
strigătul care arată oamenilor că sunt absolut nimic în ei înşişi şi că Dumnezeu este totul. În El este toată 
plinătatea şi din plinătatea Lui am primit cu toţii. Noi suntem nimic, dar El ne dă totul dându-ni-se pe 
Sine. 

Evanghelia nu ne spune să ne uităm la noi înşine, ci la Dumnezeu. Ne spune ce suntem şi apoi 
spune: „Iată Dumnezeul vostru!”. Trebuie să acceptăm afirmaţia lui Dumnezeu referitoare la ce suntem 
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şi nu este deloc dificil când avem aceasta clar în mintea noastră. Dar ştiind că suntem nimic, nu trebuie 
să mai pierdem nici un timp uitându-ne la noi înşine, căci este sigur că va fi o pierdere de timp a ne uita 
la nimic. Grija noastră este „Iată Dumnezeul nostru!”. Unde să ne uităm ca să Îl vedem? Uitaţi-vă la tot 
ce a făcut – la ceruri, la mări, la pământ şi la tot ce este în ele. Când ne vedem pe noi înşine aşa cum ar 
trebui în fiecare zi, să recunoaştem doar faptul că „în El trăim, ne mişcăm şi ne avem fiinţa”. Nici o 
făptură să nu se slăvească în om, ci „să se teamă de Dumnezeu şi să-I dea slavă” „şi să se închine Celui 
ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor.” Apocalipsa 14:7. 



129 
 

CAPITOLUL 38 
DOMNUL DUMNEZEU VA VENI 

 
(Isaia 40:9-11) 

„O, tu, care spui veşti bune Sionului, suie-te pe un munte înalt; o, tu care rosteşti veşti bune 
Ierusalimului, înalţă-ţi glasul cu putere; înalţă-te, nu te teme; spune cetăţilor lui Iuda: Iată 
Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu va veni cu mână puternică, iar braţul Lui va conduce 
pentru El; iată, răsplata Lui este cu El şi lucrarea Lui înaintea Sa. El va hrăni turma Sa ca un 
păstor, va strânge mieii cu braţele Sale şi îi va duce la sânul Lui şi va conduce cu blândeţe pe cele 
tinere.” 

Matei 2:6, R.V.: „Tu, Betleem, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic printre prinţii lui 
Iuda, pentru că din tine va ieşi un Cârmuitor care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” 

Ioan 10:11, 27, 28: „Eu sunt Păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.” „Oile 
Mele ascultă glasul Meu, iar Eu le cunosc şi ele Mă urmează; le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri 
niciodată şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” 

Apocalipsa 22:12: „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecărui om 
după fapta lui.” 

Matei 16:27: „Căci Fiul omului va veni în slava Tatălui Său cu îngerii Lui; şi atunci va răsplăti 
fiecărui om după faptele lui.” 

2 Tesaloniceni 1:6-8: „Este un lucru drept din partea lui Dumnezeu să răsplătească cu 
suferinţă pe cei ce vă aduc necazuri, iar voi cei care sunteţi în necaz, odihniţi-vă cu noi, când 
Domnul Isus se va descoperi din cer cu îngerii Lui puternici, în flacără aprinsă răzbunându-se pe 
cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus 
Hristos.” 

Psalmul 50:3-5: „Dumnezeul nostru va veni şi nu va tăcea; un foc va mistui înaintea Lui şi va 
fi foarte puternic în jurul Său. El va chema cerurile de sus şi pământul ca să judece pe poporul 
Său. Strângeţi pe sfinţii Mei la Mine, pe aceia care au făcut un legământ cu Mine prin sacrificiu.” 

Habacuc 3:3-13: „Dumnezeu a venit din Teman şi Cel sfânt din muntele Paran. Slava Lui 
acoperea cerurile şi pământul era plin de lauda Lui. Strălucirea Lui era ca lumina, avea raze 
strălucitoare ce ieşeau din coasta Lui (margine); acolo era ascunzătoarea puterii Sale. Înaintea 
Lui mergea molima şi cărbuni aprinşi ieşeau din picioarele Lui. El a stat şi a măsurat pământul, 
El a privit şi a despărţit naţiunile; munţii cei veşnici au fost risipiţi, dealurile veşnice s-au plecat; 
căile Lui sunt veşnice… Soarele şi luna au stat liniştite în locuinţa lor, la lumina săgeţilor Tale ele 
nu mai erau şi la strălucirea suliţei Tale scânteietoare. Tu ai mers prin ţară cu mânie, ai treierat 
cerul cu furie. Ai ieşit pentru salvarea poporului Tău, pentru salvarea celor unşi ai Tăi.” 

1 Tesaloniceni 4:16-18: „Domnul Însuşi va coborî din cer cu un strigăt, cu glasul 
Arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu; morţii în Hristos vor fi înviaţi întâi, apoi noi, cei care 
vom fi vii şi vom rămâne, vom fi luaţi cu ei în nori pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh; şi 
astfel, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. De aceea, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.” 

1 Corinteni 15:51-53: „Iată, vă arăt o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi 
într-o clipă, într-o clipire de ochi la ultima trâmbiţă; căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia 
nesupuşi putrezirii, iar noi vom fi schimbaţi. Căci ceea se poate strica trebuie să fie transformat în 
ceea ce nu se poate strica şi ceea ce e muritor în nemurire.” 

Filipeni 3:20, 21: „Cetăţenia noastră este în cer, de unde şi privim pe Mântuitorul nostru, 
Domnul Isus Hristos, care ne va schimba trupul nostru josnic ca să fie format asemenea trupului 
Său slăvit, după lucrarea prin care poate să supună toate lucrurile Sieşi.” 

Isaia 35:3, 4: „Întăriţi mâinile slabe şi genunchii slăbiţi. Spuneţi celor cu o inimă temătoare: 
Fiţi tari, nu vă temeţi! Iată, Dumnezeul vostru va veni cu răzbunare şi cu răsplată; El va veni şi vă 
va salva.” 

Matei 15:24: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 
Ezechiel 34:11-13: „Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, chiar Eu, voi căuta oile 

Mele şi le voi cerceta. După cum îşi caută un păstor turma, când este în mijlocul oilor ce sunt 
risipite, aşa voi căuta Eu oile Mele şi le voi scoate din locurile în care au fost risipite în ziua cea 
întunecoasă şi înnorată. Şi le voi aduce din popor, le voi strânge din ţări şi le voi aduce în ţara lor, 
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le voi hrăni pe munţii lui Israel cu râuri şi în toate locurile locuite din ţară.” 
 
Predicarea celei de-a doua veniri a lui Hristos în slavă este la fel de mult o parte a predicării 

Evangheliei – vestea bună – după cum este predicarea crucii de la Calvar. De fapt, predicarea crucii nu 
este completă fără predicarea celei de-a doua veniri. 

Nimic atât de măreţ ca venirea Domnului pentru judecată nu a avut vreodată loc pe acest pământ. 
Pământul se va cutremura şi va fi mutat ca o colibă, cerurile se vor face ca un sul, fiecare munte şi insulă 
vor fi mutate de la locurile lor, iar „regii pământului şi oamenii mari, căpitanii principali, oamenii 
puternici, orice rob şi orice om liber” se vor ascunde în vizuini şi peşteri şi vor spune munţilor şi 
stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui care stă pe tron şi de mânia Mielului, căci 
marea zi a mâniei Lui a venit şi cine poate sta în picioare?” Apocalipsa 6:14-17. Totuşi, anunţul venirii 
acelei mari zile este o parte din solia de mângâiere pe care Dumnezeu o trimite poporului Său. Ce 
minunată este mângâierea lui Dumnezeu când chiar şi cele mai teribile judecăţi reprezintă o mângâiere! 

Mângâierea este că Hristos vine ca să Îşi salveze poporul. Profetul Habacuc, căruia i-a fost dată o 
viziune despre groaza ultimei zile, a spus: „Tu ai ieşit pentru salvarea poporului Tău.” Când inimile 
poporului încep să se teamă şi genunchii le tremură, mâinile sunt lăsate, Domnul ne spune să îi întărim 
prin cuvintele: „Dumnezeul vostru va veni cu răzbunare.” Venirea lui Hristos este „binecuvântata 
nădejde” a Evangheliei. Tit 2:13. Când El va veni, sfinţii Lui vor spune: „Iată, acesta este Dumnezeul 
nostru, L-am aşteptat şi El ne va salva; acesta este Domnul, L-am aşteptat şi ne vom bucura şi ne vom 
veseli în mântuirea Lui.” Isaia 25:9. Anunţul venirii Domnului este aceeaşi mângâiere ca anunţul iertării 
păcatelor. Oricine predică iertarea păcatelor o face numai în parte dacă nu predică şi venirea Domnului 
în slavă. Textele citate în această lecţie arată acest lucru. 

Isus Hristos este Păstorul cel bun. El este „Păstorul cel mare”. 1 Petru 5:4. El a venit pe pământ cu 
scopul de a-Şi căuta oile pierdute, le caută şi le salvează dându-le viaţa Sa. Pe cruce, El a suferit toată 
agonia celor pierduţi. Matei 27:46. A suferit tot ce ar fi fost obligaţi oamenii să sufere dacă nu ar fi 
venit, iar cei ce Îl resping vor trebui să sufere aceasta la sfârşit. El a luat totul asupra Sa pentru a-i salva 
pe oameni. Groaza ultimei zile, ziua Judecăţii, a fost prezentă pe deplin la Calvar. Tot aşa 
binecuvântarea şi bucuria Calvarului vor fi prezente la venirea Domnului a doua oară, în slavă. 

Doar prin puterea crucii va reveni Isus. Va fi văzut venind pe norii cerului „cu putere şi mare slavă” 
(Matei 24:30), dar acelea nu vor fi decât puterea şi slava crucii. Focul care mistuie înaintea Sa vine din 
coasta străpunsă. Din coasta din care a curs râul vindecător de viaţă, provine puterea de a răsplăti pe cei 
răi după faptele lor. Puterea manifestată la venirea Domnului este puterea mântuirii, este puterea prin 
care Isus acum Îşi salvează poporul din mâna vrăjmaşului.  

„Mila Lui ţine veşnic.” În mânie El aminteşte milă. Habacuc 3:2. Apele care vor inunda locurile 
ascunse ale celor răi vor fi apele salvării care vor curge din coasta rănită a lui Isus. „Va înghiţi moartea 
în victorie” şi atunci, cei care au făcut un legământ cu moartea, căutând să se ascundă la umbra ei, în 
mod necesar sunt înghiţiţi cu ea. Isaia 28:16-18. Aşa că, deşi ultima zi va fi cea mai teribilă, nu va 
conţine altceva decât bucurie pentru cei care au acceptat răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Nu se 
bucură cel neprihănit în crucea lui Hristos? Nu este un lucru cu care să se laude? Cu toate acestea, 
răstignirea lui Hristos a fost cel mai teribil eveniment şi toată groaza mâniei lui Dumnezeu s-a dezlănţuit 
în jurul crucii pe care a murit Hristos. Dar fără moartea Sa pe cruce, Fiul omului nu ar fi avut puterea să 
stea în judecată şi să execute judecata asupra celor răi. 

Din Betleem vine Cârmuitorul care este Păstorul lui Israel. El stăpâneşte poporul Său ca un păstor 
care îşi stăpâneşte turma. El le hrăneşte, iar hrana pe care le-o dă este El Însuşi. El Se dă pe Sine pentru 
oi. Când Domnul va veni, va fi într-un timp când cei răi se vor strânge ca să pună capăt celor neprihăniţi 
de pe pământ. Un decret va ieşi pentru ca oricine nu se închină fiarei şi icoanei ei să fie ucis. Apocalipsa 
13:15. Exact în momentul când Satana va stârni toate forţele răului împotriva celor drepţi şi când tuturor 
oamenilor li se va părea că cei neprihăniţi trebuie să fie distruşi de pe pământ, Hristos va apărea ca să îi 
salveze. Va fi actul de încoronare din marea dramă a crucii. Va fi demonstraţia faţă de întregul pământ 
că Hristos este Mântuitor. Atunci cei care L-au respins şi şi-au bătut joc de ofertele salvării Lui, vor fi 
forţaţi să recunoască faptul că Isus mântuieşte. Dar mângâierea prezentă pentru poporul lui Dumnezeu 
stă în faptul că toată acea mare putere spre mântuire este a lor acum. Este toată în cruce. 

El vine cu mână tare, ca unul puternic. „Braţul Lui va conduce pentru El.” Dar este acelaşi braţ cu 
care El Îşi strânge mieii turmei. El este bun, deoarece este puternic. Tăria Lui care distruge lupii şi leii 
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care ar devora turma este puterea Sa de a hrăni turma şi de a duce oile la păşuni verzi. Ciudat că atât de 
mulţi predicatori ai Evangheliei au atât de puţin de spus despre venirea Domnului, venire ce conţine atât 
de multă mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu! 

Există în această lecţie o instruire valoroasă despre întoarcerea lui Israel. Isus este Păstorul lui Israel 
şi când va veni a doua oară, „cu putere şi mare slavă”, El vine ca un Păstor. Atunci Îşi va strânge El tot 
poporul – turma care a fost împrăştiată şi sfâşiată – „şi le va duce în ţara lor şi le va hrăni pe munţii lui 
Israel la râuri.” Când a fost aici prima dată, El a spus că a venit să caută şi să mântuiască ce era pierdut 
şi de asemenea, a declarat că nu a fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel; ei erau aceia pe 
care venise să îi salveze. Dar toţi ştim că nu a fost încă nici o strângere a lui Israel. Oile pierdute nu au 
fost încă strânse laolaltă în ţara lor. Mai mult, El Însuşi ne spune că la a doua Sa venire va spune: 
„Strângeţi pe sfinţii Mei la Mine”. Atunci va strânge El oile Sale din toate ţările în care au fost risipite. 
Comparaţi Ezechiel 34 şi Matei 24:30. Atunci va fi o turmă şi un Păstor. Ezechiel 34:22-31; Ioan 10:16. 
Acea turmă va fi turma lui Israel, căci toţi cei salvaţi vor constitui Israelul lui Dumnezeu. 

Apostolul Pavel descrie venirea Domnului în slavă, când morţii vor fi înviaţi şi cei vii vor fi strânşi 
laolaltă în nori ca să Îl întâlnească pe Domnul în văzduh, astfel fiind pentru totdeauna cu El şi spune: 
„Mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.” Aceasta este mângâiere pentru aceia care plâng din cauza 
despărţirii de prieteni care stau în mormântul întunecat. Ei nu trebuie să sufere ca cei care nu au 
speranţă, căci „cel neprihănit are speranţă în moartea lui”. Dar aceasta nu este toată mângâierea despre 
care Domnul le spune slujitorilor Săi în capitolul 40 din Isaia să o dea poporului Său. Este mângâierea 
Evangheliei salvării din păcat. Observaţi: când Hristos va veni cu sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, toţi 
sfinţii lui Dumnezeu, atât cei adormiţi cât şi cei trezi, vor fi schimbaţi. Într-o clipire de ochi va avea loc 
schimbarea din ceea ce este muritor şi coruptibil în ceea ce este incoruptibil. Atunci tuturor li se va da 
trupuri incapabile de boală sau declin. Ce schimbare minunată va fi atunci! Dar notaţi: această 
schimbare a trupurilor noastre este „în conformitate cu lucrarea prin care El poate să supună toate 
lucrurile Sieşi”. Noi suntem rebeli prin natură, iar minţile noastre nu sunt supuse legii lui Dumnezeu, 
„nici nu poate fi”. Romani 8:7. Dar El poate să ne schimbe minţile, dându-ne o nouă minte şi o nouă 
natură, aşa încât să fim supuşi Lui şi să avem plăcere în legea Domnului; iar puterea Sa de a face asta 
este în conformitate cu puterea prin care la sfârşit va schimba trupurile noastre din stricăciune în ceea ce 
nu se poate strica. Şi notaţi că schimbarea se va face într-o clipă, într-o clipire de ochi; Domnul este 
capabil să facă lucruri miraculoase într-un timp foarte scurt; prin urmare, putem şti că dacă suntem 
dispuşi, El poate într-o clipă să efectueze această minunată schimbare în natura noastră. Nu merită să 
avem încredere în învierea morţilor? Nu există o mare mângâiere în cunoaşterea venirii Domnului? 
Toate acestea vor avea loc în mod sigur, căci gura Domnului a vorbit; de aceea, nu vă temeţi! 
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CAPITOLU 39 
DUMNEZEU TARE 

 
(Isaia 40:12-24) 

12. Cine a măsurat apele în căuşul mâinii Lui şi a pus hotar cerurilor cu palma Sa? Cine a 
strâns ţărâna pământului într-o treime şi a cântărit munţii şi dealurile într-o balanţă? 

13. Cine a condus Spiritul lui Iehova şi, ca unul din sfătuitorii Lui, L-a informat? 
14. Pe cine a consultat El ca să Îl instruiască şi să Îl înveţe calea judecăţii, ca să împartă cu El 

ştiinţa şi să Îl informeze pe calea priceperii? 
15. Iată, naţiunile sunt ca o picătură dintr-o găleată, ca praful de pe o balanţă vor fi 

considerate; iată, El ia insulele ca pe un atom. 
16. Libanul nu este de ajuns pentru foc, nici animalele lui pentru arderile de tot. 
17. Toate naţiunile sunt ca un nimic înaintea Lui, sunt considerate de El mai puţin decât 

nimic, deşertăciune. 
18. Cu cine veţi asemăna deci pe Dumnezeu? Şi ce model de asemănare veţi pregăti pentru El? 
19. Olarul toarnă o imagine şi fierarul o înveleşte cu aur şi realizează pentru el lanţuri de 

argint. 
20. Cel care nu îşi permite o ofrandă costisitoare, alege o bucată de lemn care nu va putrezi, 

caută un meşter priceput pentru a înălţa o imagine care nu va fi mutată. 
21. Nu ştiţi? Nu auziţi? Nu vi s-a făcut niciodată cunoscut de la început? Nu aţi înţeles de la 

întemeierea pământului? 
22. El, Cel care stă pe cercul pământului şi faţă de care locuitorii pământului sunt ca lăcustele, 

El a întins cerurile ca o învelitoare subţire şi le-a împrăştiat ca un cort în care să locuiască; 
23. Cel care reduce prinţii la nimic, care face din judecătorii pământului doar o deşertăciune. 
24. Da, nu vor lăsa o plantă în urma lor, nu vor fi semănaţi, tulpina lor nu îşi va întinde 

rădăcinile în pământ; dacă El ar sufla asupra lor, s-ar usca instantaneu, iar vârtejul i-ar lua ca pe 
nişte paie. 

Psalmistul cânta: „Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul şi pământul.” Psalmul 
124:8. În contrast cu zeii păgânilor, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să miroasă, nici să 
vorbească, nici să umble şi care trebuie realizaţi, este Dumnezeul nostru care este în ceruri, care „a făcut 
tot ce I-a plăcut”. Psalmul 115:3. Regele Iosafat a spus, când a căutat ajutor la Domnul în timpul unui 
mare pericol, „Nu eşti Tu Dumnezeu în cer? Şi nu domneşti Tu peste toate împărăţiile păgânilor? Şi nu 
este în mâna Ta toată puterea şi tăria, aşa încât nimeni nu Ţi se poate împotrivi?” 2 Cronici 20:6. 
Aceasta a fost mângâierea lui. Dumnezeu este în ceruri, mai presus de toate, Creatorul şi susţinătorul 
tuturor lucrurilor. Această realitate este cea care ne dă nouă încredere puternică în venirea Lui spre a ne 
ajuta la vreme de nevoie. În această lecţie avem accentuate totala nimicnicie şi neputinţă a omului şi 
infinita măreţie şi putere a lui Dumnezeu. Aceasta este solia specială pentru ultimele zile. Omul este 
nimic. Dumnezeu este totul. 

El „a măsurat apele în căuşul mâinii Lui”. Gândiţi-vă la toate apele de pe faţa pământului şi de sub 
pământ, ca şi la oceanele din cer – toate ţinute în căuşul mâinii lui Dumnezeu. Când citim aceste versete 
aproape întotdeauna ne gândim numai la oceanele şi mările de pe acest pământ. Ei bine, este un lucru 
mare că Dumnezeu le ţine în mână, dar când ne gândim la extinderea apelor din ceruri, primim o şi mai 
cuprinzătoare idee a puterii Lui. Un nor capabil să trimită o ploaie de apă până la adâncimea unei incii 
peste suprafaţa Londrei, ar cântări în jur de un milion de tone. Ce aglomeraţie şi greutate de apă de 
neconceput pluteşte deci deasupra capetelor noastre, aşteptând porunca lui Dumnezeu de a cădea pe 
pământ! „El pune apele la un loc într-un nor gros, iar norul nu se sparge sub ele.” Iov 26:8. Toate 
acestea sunt adunate în căuşul mâinii Lui. Având acest lucru în minte, câtă mângâiere există în cuvintele 
lui Hristos, care vine ca un păstor, strângând mieii în braţe, „oile Mele ascultă glasul Meu, iar Eu le 
cunosc şi ele Mă urmează; Eu le dau viaţă veşnică, nu vor pieri niciodată şi nimeni nu le smulge din 
mâna Mea. Tatăl Meu care Mi le-a dat Mie, este mai mare decât tot, şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Tatălui. Eu şi Tatăl suntem una.” Ioan 10:27-30. Cu ce încredere se poate odihni poporul lui Dumnezeu 
în acea mână puternică! 

„Acea mână care a adus creaţia la existenţă, 
Va păzi pe copiii Săi.” 

 
De asemenea, El a întins cerurile cu palma Sa. Faceţi legătura între acest lucru şi faptul că El ţine 
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apele în căuşul mâinii Lui. Aţi fost vreodată pe ocean în timpul unei furtuni, când marele vapor cu aburi, 
cea mai puternică invenţie a puterii şi dibăciei omului, nu este decât jucăria valurilor? Dacă veţi fi 
vreodată într-un asemenea loc şi simţiţi teama, mângâiaţi-vă strângând toată apa pe care puteţi să o ţineţi 
în căuşul mâinii voastre şi observând ce mică picătură este. Puteţi să vă mişcaţi mâna şi astfel să agitaţi 
suprafaţa apei, dar mişcarea nu este decât un fleac. Ei bine, aceea reprezintă mărimea oceanului şi 
extinderea furtunii în ochii lui Dumnezeu. Nu, nu reprezintă mărimea oceanului, pentru că nu sunteţi 
decât pe o mică porţiune din apele pe care El le măsoară în căuşul mâinii Lui. Şi apoi, chiar dacă ar 
permite ca barca şi tot ce este la bordul ei să se ducă la fund, tot în căuşul mâinii Lui aţi fi. Nimic nu vă 
poate smulge din ascunzătoarea aceea sigură. 

Ce întrebări zguduitoare sunt puse în versetele 13 şi 14! Cine este acela care s-ar putea purta ca un 
sfătuitor al Domnului? Pe cine ar putea El să consulte în facerea pământului şi a cerurilor? Când ne 
gândim la cerurile lui Dumnezeu, la luna şi stelele pe care degetele Lui le-a făcut, nu putem decât să 
spunem: „Ce este omul ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să Îl bagi în seamă?”. Psalmul 8:3, 4. 
Nu au o lungime suficientă pentru a-i lua seama în comparaţie cu lucrările mâinilor lui Dumnezeu, cu 
atât mai puţin ca să fie consultaţi în facerea lor. Cu siguranţă este foarte potrivit ca omul să tacă înaintea 
Domnului şi să asculte atunci când El vorbeşte. 

Dar omul mândru nu este dispus să facă astfel. Dimpotrivă, el vrea să fie ascultat pentru aceleaşi 
lucruri pe care le-a rostit Dumnezeu. Câţi nu sunt cei care presupun că Îl învaţă pe Dumnezeu ştiinţa. 
„Biblia”, spun ei, „nu este o autoritate în ştiinţă; sfera ei este religioasă.” Dar religia este suma tuturor 
ştiinţelor. Evanghelia include toate ştiinţele şi doar din ea putem învăţa adevărul exact al ştiinţei. Astfel, 
a-L cunoaşte pe Dumnezeu este suma întregii înţelepciuni. „Înţeleptul să nu se laude în înţelepciunea 
lui”, ci doar în aceea că Îl înţelege şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Ieremia 9:23, 24. Dacă nu Îl cunoaşte pe 
Dumnezeu, nu are nimic cu care să se laude, căci „Domnul cunoaşte gândurile celui înţelept, ştie că sunt 
deşarte”. 1 Corinteni 3:20. Acum viaţa veşnică, mântuirea, nu este decât cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
lui Isus Hristos pe care L-a trimis El. Ioan 17:3. Astfel vedem că toată ştiinţa este în viaţa veşnică. 
Biblia este în mod special o carte de ştiinţă. Ea nu se ocupă de toate numele imposibil de pronunţat şi de 
clasificările fără sfârşit cu care aşa-zişii oameni de ştiinţă au plăcerea să îi încurce pe neiniţiaţi, ci ea dă 
raţiunea şi originea tuturor lucrurilor. Îl duce pe om într-un tărâm al realităţii lucrurilor pe care oamenii 
de ştiinţă lăudăroşi nu şi le pot decât imagina. Ea dă cunoştinţă precisă acolo unde cărţile ştiinţei 
omeneşti dau numai teorie. Să fie stabilit ca un adevăr: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat de la 
început. El nu a amestecat adevăruri veşnice cu greşeli pe care omul neînsemnat trebuie să le rectifice. 

În una din lecţiile noastre precedente citeam: „Încetaţi să vă încredeţi în om a cărui suflare este în 
nările lui, căci ce preţ are el?” Isaia 2:22. Ca să aveţi o idee corectă despre micimea omului, mergeţi la o 
fântână sau la un râu şi puneţi o găleată pentru apă. Umpleţi-o până la refuz şi apoi trageţi-o cu atenţie. 
Să nu vărsaţi nimic! Veţi observa că totuşi, cu toată grija voastră unele picături cad din găleată în timp 
ce este ridicată. Dar ce contează? Găleata este plină şi nimeni nu bagă de seamă puţinele picături ce cad 
de pe margini când este ridicată. Acum, numai una din acele câteva picături nebăgate în seamă 
reprezintă nu numai un om, ci „naţiunile”! „Toate naţiunile sunt ca un nimic înaintea Sa, sunt 
considerate de El mai puţin decât nimic şi deşertăciune.” Ce presupunere este pentru unul din aceşti 
oameni să creadă că poate corecta pe Făcător în materie de ştiinţă! Faptul că omul este aşa de înfumurat, 
nu arată el prin aceasta că este foarte deficient în adevărata ştiinţă? Că nu are nici un simţ adecvat al 
măreţiei creaţiei lui Dumnezeu şi, în consecinţă, a măreţiei înţelepciunii lui Dumnezeu? Şi atunci, cum 
poate un om să îşi dea aere de om de ştiinţă dacă nu ştie nimic despre creaţie? 

Oamenii sunt obişnuiţi să vorbească cu uşurinţă despre învăţătura celor din vechime, în special cu 
privire la ceea ce este cunoscut ca „ştiinţă”, deşi cuvântul „ştiinţă” cuprinde de fapt toate învăţăturile, de 
vreme ce înseamnă cunoaştere. Motivul pentru care învăţăturile celor din vechime sunt considerate atât 
de uşor este că multe din teoriile lor referitoare la natură acum sunt cunoscute ca neavând nici un sens. 
Dar oamenii uită că acelaşi lucru se poate spune despre teoriile pe care oamenii de ştiinţă le-au susţinut 
doar în urmă cu câţiva ani. Teoriile pe care oamenii le susţin astăzi sunt doar teorii şi nimeni nu ştie mai 
bine ca acei oameni că peste câţiva ani aceste teorii vor da locul altora. Prin urmare, în această privinţă 
oamenii din vechime sunt la fel de demodaţi cum sunt oamenii de astăzi. Dar în toate chestiunile de 
ştiinţă practică, cei din vechime sunt egali, dacă nu superiori, celor din generaţia prezentă. Ei erau 
maeştri în arta construcţiei. În „artele frumoase”, în literatură, lucrările lor servesc ca modele pentru 
studenţii de azi. Astfel, vedem că în pasiunea observaţiei şi în gradul intelectual erau egali. Totuşi, chiar 
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aceşti oameni au făcut idoli din lemn şi metal. Ei ştiau bine că aceste lucruri nu erau Dumnezeu, dar 
erau făcute ca o asemănare a lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la nebunia de a face o imagine din lemn ca 
asemănare pentru Dumnezeu care este atât de mare că pădurile Libanului şi toate fiarele nu sunt 
suficiente pentru a realiza o ofrandă pentru El. Prinţii pământului sunt ca un nimic pentru El şi toată 
înţelepciunea judecătorilor pământului ca murmurările unui om simplu comparată cu înţelepciunea lui 
Dumnezeu. Dacă suflă El peste ei, instantaneu se usucă şi vântul îi va duce departe ca pleava vara, aşa 
încât nu se mai găseşte loc pentru ele. Vezi Daniel 2:35.  

De ce ne spune Domnul toate aceste lucruri? Pentru a ne umili, pentru a ne dojeni de propria noastră 
micime în comparaţie cu a Lui? Nicidecum. El nu vrea să ne descurajăm. Dar acestea sunt realităţi şi nu 
pot fi altfel de cum sunt. Amintiţi-vă că Dumnezeu nu este ca omul care are un simţ exagerat despre 
importanţa proprie şi care se uită cu dispreţ la aceia pe care şi-i imaginează ca fiind inferiori Lui. 
Departe de El acest gând. Domnul este măreţ şi nu poate fi altfel de cum este. Relaţia dintre Dumnezeu 
şi om, prezentată aici, este exact aceasta şi nu poate fi diferită. El este infinit mai mare decât omul, totuşi 
El nu îl dispreţuieşte pe om din această cauză. „Chiar dacă Domnul este înalt, El are consideraţie faţă de 
cel umil.” Psalmul 138:6. Atât de multă consideraţie are El pentru om încât S-a dat pe Sine Însuşi ca să 
îl răscumpere. S-a dat pe Sine pentru noi, nu pentru ceea ce suntem, ci pentru ceea ce este El în stare să 
facă pentru noi. Să presupunem că nu suntem altceva decât nimic, Dumnezeu este capabil să facă ce nu 
este şi să aducă la nimic ceea ce este. 1 Corinteni 1:28. El ne spune aceste lucruri ca să ştim cât de uşor 
poate să facă El ce vrea cu noi. Iar aceasta este pentru mângâierea noastră. Ce dumnezeu este ca 
Dumnezeul nostru? 
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CAPITOLUL 40 
TĂRIE PENTRU CEI NEAJUTORAŢI 

 
(Isaia 40:25-31) 

25. Cu cine deci Mă veţi asemăna? Şi cu cine Mă veţi egala? spune Cel sfânt. 
26. Înălţaţi-vă ochii şi priviţi! Cine a creat toate acestea? El a întins oştirea lor după număr, El 

le cheamă pe toate pe nume prin măreţia tăriei Lui şi prin grandoarea puterii Lui, nici una nu 
eşuează să apară. 

27. Atunci de ce spui tu, Iacob, şi de ce vorbeşti aşa tu, Israel: calea mea este ascunsă de 
Iehova şi cauza mea trece nebăgată în seamă de Dumnezeul meu. 

28. Nu ştii, nu ai auzit că Iehova este Dumnezeul cel veşnic, Creatorul hotarelor pământului? 
Că nu slăbeşte, nici nu oboseşte şi că priceperea Lui este insondabilă? 

29. El dă tărie celui slab, iar celui infirm îi multiplică forţa. 
30. Tinerii slăbesc şi obosesc, iar tinerii aleşi se împiedică şi cad; 
31. Dar cei care se încred în Iehova vor strânge tărie nouă; ei dau naştere la pene proaspete 

precum vulturul care îşi schimbă penele; ei vor alerga şi nu vor obosi, vor merge înainte şi nu vor 
slăbi. 

 
Chiar în versetele precedente ale acestui capitol avem o prezentare vie a slăbiciunii şi lipsei de 

semnificaţie a omului. În comparaţie cu Dumnezeu, el este mai puţin decât nimic şi deşertăciune. Este 
numai goliciune. Toate naţiunile laolaltă nu sunt decât ca praful fin de pe o balanţă, care nu aduce nici o 
greutate perceptibilă vreunui obiect şi care nu poate fi văzut pentru a fi periat. O suflare de la Dumnezeu 
ar împrăştia toată rasa, şi totuşi chiar aceşti oameni presupun că fac dumnezei pentru ei înşişi, adică 
presupun că fac o asemănare a Dumnezeului din cer. Dar tot ce ar face omul este mai puţin decât el 
însuşi, de aceea dumnezeii lui nu sunt nimic. 

Cine poate face o asemănare a adevăratului Dumnezeu? Dumnezeu S-a manifestat copiilor lui Israel 
aşa cum nu a mai făcut-o faţă de nici un alt popor (Deuteronom 4:7); dar Moise, mărturisind despre 
timpul când Domnul a vorbit de pe muntele Sinai, a zis: „Aţi auzit glasul cuvintelor, dar nu aţi văzut nici 
o înfăţişare; doar aţi auzit un glas.” „Aşa că băgaţi de seamă, pentru că nu aţi văzut nici un fel de 
înfăţişare în ziua când Domnul v-a vorbit la Horeb din mijlocul focului.” Versetele 12, 15. Nimeni nu L-
a văzut vreodată pe Dumnezeu ca să poată face o asemănare a Lui; orice imagine ar face cineva, 
presupunând astfel că este asemănarea lui Dumnezeu, nu reprezintă decât concepţia lui despre puterea şi 
atributele lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii ar folosi raţiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o şi ar învăţa 
chiar prima şi cea mai simplă lecţie din creaţie, ar vedea imediat cât de imposibil este să faci vreo 
reprezentare a viului Dumnezeu. Cum s-ar putea face aşa ceva când El este în toate lucrurile? El umple 
cerul şi pământul. Fiecare lucru creat descoperă puterea Lui veşnică şi divinitatea Sa, fiecare nuanţă a 
trandafirului sau a curcubeului arată puţin din frumuseţea feţei Sale. Pentru a obţine o reprezentare a lui 
Dumnezeu, ar trebui ca cineva să strângă fiecare expresie separată a tăriei şi frumuseţii din întregul 
univers, şi nici atunci nu va avea o reprezentare a lui Dumnezeu, pentru că ce ar avea el este mort, iar 
Dumnezeu este viaţa însăşi. Nimeni nu poate face o imagine a vieţii. Prin urmare nu poate exista 
asemănare a lui Dumnezeu. Dumnezeu este şi acesta este rezumatul întregii chestiuni. În afara Lui nu 
este nimic. 

„Dar oamenii au nevoie de ceva pentru a-L păstra pe Dumnezeu în minte”, spun unii, ca scuză a 
facerii de imagini ale Domnului; „ceva care să le ajute devoţiunea”. Foarte adevărat, şi de vreme ce aşa 
este, Dumnezeu S-a îngrijit de acest lucru. Credeţi că Dumnezeu are nevoie să depindă de om pentru a 
face un memorial al Lui Însuşi? A fost Dumnezeu atât de neglijent încât a uitat o asemenea nevoie 
importantă a omenirii? Ce calomnie la adresa lui Dumnezeu cu toate acele „ajutoare pentru devoţiune”! 
Nu, înălţaţi-vă ochii către ceruri şi priviţi lucrarea degetelor lui Dumnezeu, luna şi stele pe care le-a 
ordonat El şi acolo întotdeauna veţi avea un ajutor pentru devoţiunea voastră. Cineva a spus că „un 
astronom necredincios este nebun”. De ce? Deoarece unul care îşi învârte continuu ochii către ceruri şi 
le explorează adâncimea, contemplându-le frumuseţea extraordinară, privind slava lui Dumnezeu pe 
care o declară şi cu toate acestea nu se închină Creatorului lor, trebuie să fie lipsit de raţiune. Într-
adevăr, aşa este cu oricine care nu se închină Dumnezeului cerului. Oricine nu Îl recunoaşte şi nu se 
închină adevăratului Dumnezeu are mai puţină raţiune decât boul sau măgarul lui. Isaia 1:2, 3. Mai mult 
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decât atât, Dumnezeu ne-a dat Sabatul în care, într-un mod special, sunt amintite lucrările mâinilor Sale. 
Lucrările create ale lui Dumnezeu sunt memorialele puterii şi bunătăţii Lui, iar Sabatul, ultima zi a 
săptămânii, este lăsată pentru contemplarea lucrărilor creaţiei, aşa că nimeni nu are de ce să Îl uite pe 
Dumnezeu. O mulţime de ajutoare pentru devoţiune a oferit Dumnezeu. Dacă toţi ar păstra Sabatul lui 
Dumnezeu în adevăr, cunoştinţa slavei lui Dumnezeu ar acoperi pământul. 

„O, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Care Ţi-ai pus 
slava în ceruri.” Psalmul 8:1. El „întinde oştirea lor după număr”. „El spune numărul stelelor, El le 
cheamă pe toate pe nume.” Psalmul 147:4. Câte sunt ele? Doar Dumnezeu ştie. Uitaţi-vă în sus într-o 
noapte înstelată şi vă veţi pierde încercând să le număraţi, cu toate că vedeţi doar câteva din ele. Vizitaţi 
un observator şi însoţitorul va întoarce uriaşul telescop într-o parte a cerurilor în care ochii voştri nu văd 
nimic. Apoi priviţi şi veţi vedea roiuri de sori strălucind acolo unde părea că nu este decât spaţiu gol. Şi 
totuşi nu aţi epuizat toate posibilităţile, cu toate că un asemenea gând, ca încercarea de a le număra, vă 
va înnebuni. Nu putem vedea mai mult cu telescopul şi atunci recurgem la fotografii. Vom face stelele 
să spună propria lor poveste. O bucăţică de metal sensibilă este expusă ore şi lumina care este prea 
slabă, din cauza distanţei infinite, pentru a putea fi luată în considerare chiar şi cu telescopul, se 
acumulează în mod gradat până ce face o pată minusculă. Acum, avem un fotograf al acelui spaţiu care 
pare neocupat chiar şi atunci când este văzut prin cel mai puternic telescop, şi iată, există mii de pete, 
fiecare indicând prezenţa unei stele. Acelaşi lucru făcut în orice parte a cerului ar duce la acelaşi 
rezultat. 

Astfel, vedem că stelele să spunem, din sfera omului, adică stelele a căror existenţă omul este 
capabil să o detecteze, sunt de mii de ori mai multe în număr decât pot fi văzute cu ochiul liber. Dar nu 
am ajuns încă la sfârşit. Nu avem un motiv mai mare să presupunem că am atins limita cu telescopul sau 
camera noastră decât are un copil care spune că nu este nimic dincolo de orizont – că ochii lui au ajuns 
la capătul universului. Cu cât este mai puternic instrumentul cu care ne uităm spre ceruri, cu atât mai 
mare este sugestia adâncimilor infinite de dincolo. Aşa că putem fi siguri că dacă am putea transporta 
telescopul şi aparatul nostru de fotografiat la cea mai îndepărtată stea şi ne-a dat o licărire a ei şi putem 
contempla pe aceeaşi direcţie, am avea aceeaşi experienţă şi tot aşa fără îndoială. Suntem pe deplin 
pierduţi în contemplarea unei asemenea creaţii infinite şi nu putem decât să spunem: „O, Doamne, ce 
multe sunt lucrările Tale! Cu înţelepciune le-ai făcut pe toate!” 

Acum avem o oarecare apreciere a expresiei „oştirea cerului”. „El întinde oştirea lor prin număr, El 
le cheamă pe toate pe nume.” Se sune că Cezar ştia pe nume pe toţi oamenii ce erau sub comanda sa. 
Dacă este adevărat, aceea a fost o minunată realizare; puţini oameni ar putea să reţină numele atâtor 
oameni. Totuşi nu erau decât câteva zeci de mii, în timp ce oştirea lui Dumnezeu reprezintă zeci de mii 
de miriade. Le putem asemăna cu o turmă vastă al cărei Păstor este Dumnezeu. Precum păstorul 
răsăritean care îşi petrece toată viaţa cu turma sa, devenind atât de familiar cu ele încât cunoaşte pe 
fiecare, tot aşa cunoaşte şi Dumnezeu numele fiecărei stea din turma Sa. Şi aşa cum păstorul, prin 
vegherea lui vigilentă şi prin puterea lui împotriva fiarelor sălbatice, păstrează în siguranţă pe fiecare din 
oile sale, la fel Dumnezeu, prin puterea şi înţelepciunea Sa, Îşi păzeşte oştirea înstelată pentru ca una să 
nu lipsească. Omul crede că lucrarea lui este mare, dar el nu are de-a face decât cu o foarte mică parte a 
acestui pământ. Comparată cu ceea ce putem vedea pe acest pământ, lucrarea omului este neînsemnată, 
dar ce vom spune când luăm în considerare cerurile? Ce lucrare vastă, de neconceput, are Dumnezeu în 
mâinile Sale! 

Iar Dumnezeu are în mod literal această lucrare în mâna Sa. El a întins cerurile cu palma Sa. Ele 
sunt lucrarea degetelor Lui. Ce ţine toate aceste corpuri vaste la locul lor aşa încât nu are loc nici o 
ciocnire, deşi toate sunt în continuă mişcare? „Gravitaţia”, spun ei. Gândiţi-vă la sistemul nostru solar, 
spre exemplu. Oamenii Îl lasă pe Dumnezeu în afara socotelilor lor şi vorbesc ca şi cum forţa exercitată 
ar fi inerentă corpurilor cereşti. Soarele, spun ei, ţine planetele pe orbitele lor. Foarte bine, ştim că de 
vreme ce puterea veşnică a lui Dumnezeu şi divinitatea Sa sunt văzute în tot ce a făcut El, există forţă în 
soare şi toate celelalte corpuri, dar să ne gândim suficient de mult ca să fim siguri că este numai puterea 
lui Dumnezeu. Uitaţi-vă la pământ învârtindu-se în jurul soarelui. Acum se îndepărtează cu o rapiditate 
extraordinară de soare. Celelalte planete îl atrag, ne spun ei. Foarte bine, de ce nu continuă? De ce se 
opreşte în drumul lui şi se întoarce înapoi spre soare? „O, soarele îl atrage!”. Da, dar de ce nu păstrează 
în mersul lui? El are la fel de multă putere când pământul zbura de el ca şi atunci când se întoarce spre 
el. De ce i-a permis atunci să se îndepărteze de el atât de mult? Nu există alt răspuns la această întrebare 
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decât afirmaţia – că mâna lui Dumnezeu este peste lucrurile pe care le-a făcut. Prezenţa personală a lui 
Dumnezeu susţine şi controlează lucrările Sale. Faptul că astronomii pot calcula puterea relativă 
manifestată prin diversele corpuri cereşti, aşa încât la un moment dat îţi pot spune când să te aştepţi la 
vreo planetă sau stea să fie într-un anumit loc, nu distruge deloc adevărul că Dumnezeu este Cel care 
lucrează personal. Nu există forţă oarbă. Există inteligenţă ce direcţionează toată puterea. Dumnezeu nu 
S-a retras lăsându-Şi lucrările să îşi poarte singure de grijă; curând ar fi haos dacă nu ar fi El. El Însuşi 
declară că „susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui”. 

Care este deci concluzia? Este plângerea obişnuită că Dumnezeu are prea mult de îngrijit pentru a fi 
atent la micile noastre griji? Oh, nebunească şi oarbă necredinţă! De ce îndepărtează oamenii în mod 
perseverent mângâierea de la ei? „De ce spui tu, Iacob, şi de ce vorbeşti tu, Israele, soarta mea este 
ascunsă de Domnul şi judecata mea este nebăgată în seamă de Dumnezeul meu? Nu ştii? N-ai auzit că 
Dumnezeul cel veşnic, Iehova, Creatorul marginilor pământului, nu slăbeşte, nici nu oboseşte? 
Înţelepciunea Lui este nepătrunsă.” Dacă nu aţi auzit, atunci luaţi în seamă cerurile şi învăţaţi. „Cine 
dispreţuieşte ziua lucrurilor mici?” Cu siguranţă nu Dumnezeu, care avertizează pe om de o asemenea 
nebunie. Tocmai pentru că Dumnezeu este mare, este El capabil să ţină cel mai exact raport al cazului 
tău. Nici un detaliu nu scapă grijii Lui. El care numără stelele, numără de asemenea perii capului vostru. 
Matei 10:30. Să presupunem că este aici un mare matematician. Poate face cele mai grele calcule. 
Numerele mari sunt mânuite de el cu uşurinţă. Cineva întreabă: „Ştie să numere? Ştie că doi plus doi fac 
patru?” Ce întrebare nebunească! Sigur că poate. „Ei bine, am crezut că este implicat în aşa chestiuni 
înalte încât nu poate fi deranjat de chestiuni aşa mici.” Să ştiţi atunci că măreţia include micimea. 
Puterea de a face lucruri mari implică puterea de a face ceea ce este cel mai mic. Cât de surprinşi suntem 
să găsim un om mare al pământului ignorant în nişte lucruri foarte simple. „Este posibil să nu ştii asta?” 
exclamăm cu uimire. Dar nimeni nu poate pune o asemenea întrebare în ceea ce-L priveşte pe 
Dumnezeu. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Nimeni nu poate ajunge la marginile ei ca să găsească 
ceva pe care El să nu-l ştie. El locuieşte în eternitate, aşa că infinitul, fie că este infinitul mare sau 
infinitul mic, este în El. Toată puterea şi înţelepciunea sunt ale Lui, căci El este Creatorul a tot. 

„El dă putere celui slab.” Toată aceasta contemplare a puterii lui Dumnezeu manifestată în ceruri, nu 
este decât o parte din mângâierea despre care Dumnezeu spune că trebuie să fie proclamată poporului 
Său. Cu puţin timp în urmă citeam că Dumnezeu spune numărul stelelor şi le cheamă pe toate pe nume. 
Să citim acum legătura acestui lucru şi să vedem ce este afirmat. „Domnul zideşte Ierusalimul, El 
strânge laolaltă pe exilaţii lui Israel. El vindecă pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. El spune 
numărul stelelor, El le cheamă pe toate pe număr. Măreţ este Domnul nostru şi cu multă putere; 
priceperea Lui este infinită.” Psalmul 147:2-5. Astfel, toată această putere care se manifestă numărând, 
numind şi susţinând toate stelele nenumărabile este puterea prin care Dumnezeu leagă rănile poporului 
Său şi îi vindecă pe cei cu inima zdrobită. Tandreţea Lui, când Se ocupă de cei răniţi, este egală cu 
puterea Lui de a susţine universul. 

Proverbul păgân spune: „Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri.” Acesta este modul în care 
diavolul încearcă să îi descurajeze pe oameni. Toţi oamenii sunt neajutoraţi şi este un timp în viaţa 
fiecărui om când se simte fără absolut nici o putere. Dumnezeu ar vrea ca toţi să ne simţim astfel mereu. 
Dar când oamenii se găsesc în această condiţie, se gândesc la proverbul păgân şi îşi pierd inima. Acum, 
adevărul este că Dumnezeu îi ajută pe cei care nu se pot ajuta singuri. „Când eraţi voi încă fără putere, 
Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru cei nelegiuiţi.” Romani 5:6. „Tăria Lui este făcută 
desăvârşită în slăbiciune.” 2 Corinteni 12:9. El îi face pe oameni tari din slăbiciunea lor. Evrei 11:34. 
„El dă tărie celui slab şi celor care nu au putere le măreşte tăria.” El măreşte forţa celor care sunt fără 
putere. El face aceasta dându-li-se pe Sine. „Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, atât voinţa cât şi 
înfăptuirea, după buna Sa plăcere!”. Gândiţi-vă la aceasta! Chiar aceeaşi putere care este descoperită în 
ceruri, călăuzind toate planetele şi stelele în cursul lor, este puterea care lucrează în noi! Toată puterea 
revelată de ceruri este pentru noi. Acest lucru este arătat de faptul că „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
noi”. El S-a pus în joc pe Sine pentru salvarea noastră. Dar datorită Lui există universul. Puterea care 
este văzută în toată creaţia este puterea Lui, este El Însuşi la lucru. Prin urmare când ni Se dă pe El 
Însuşi nouă, ne dă toată puterea din univers. Nu merită să ne uităm în sus? Vreţi vreun „ajutor pentru 
devoţiune” şi altceva să pună inimă în voi? Atunci priviţi în sus! 

Tinereţea este sinonimul tăriei şi rezistenţei. Totuşi, „tinerii vor slăbi şi vor obosi, bărbaţii tineri vor 
cădea cu totul”. Există o limită în rezistenţa tinereţii. Mai mult, vârsta vine chiar şi peste tinereţe şi o 
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dată cu ea vin slăbiciunea şi debilitatea. „Dar cei care aşteaptă după Domnul îşi vor reînnoi puterea.” 
Observaţi contrastul implicat între tinereţe şi vârstă. Tinerii pot slăbi, dar cei care aşteaptă după 
Domnul, oricât de bătrâni ar fi, îşi vor reînnoi puterea. Dumnezeu dă tuturor celor ce se încred în El 
viaţă veşnică, aceasta înseamnă că cei care se încred în El primesc beneficiul ei, iar caracteristica vieţii 
veşnice este tinereţea. Se reînnoieşte pe sine. „Cei sădiţi în casa Domnului vor înflori în curţile 
Dumnezeului nostru. Ei vor aduce roade şi la bătrâneţe, vor fi graşi şi înfloritori ca să arate că Domnul 
este drept; El este Stânca mea, iar în El nu este nici o nedreptate.” Psalmul 92:13-15. În aceasta constă 
minunea vieţii. Cei care aşteaptă pe Domnul, Îl recunosc în toate căile lor, depinzând de El, primesc 
provizii proaspete din mâna Lui zilnic. El le arată calea vieţii şi îi conduce pe ea. El le arată cum să 
trăiască – cum să mănânce şi să bea într-un mod corect pentru a-şi reînnoi viaţa. „Evlavia este 
folositoare pentru toate lucrurile, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei care va veni.” 1 Timotei 4:8. 
Există posibilităţi minunate în viaţa creştină pe care nici un om din generaţia aceasta încă nu le-a pătruns 
cu mintea. Cine sunt cei care vor permite lui Dumnezeu să demonstreze în trupurile lor ceea ce poate să 
facă cu acei care se încred în El? 
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CAPITOLUL 41 
MARELE CAZ JUDECAT 

 
Apocalipsa 14:6: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi 

închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor.” 
Isaia 41:1: „Tăceţi înaintea Lui, insulelor, iar popoarele să îşi înnoiască tăria; să se apropie, 

apoi să vorbească; să ne apropiem împreună la judecată.” 
Isaia 41:21-23: „Prezentaţi-vă cauza, spune Domnul; aduceţi-vă motivele voastre puternice, 

spune Regele lui Iacob; să le aducă şi să vedem ce se va întâmpla; să arate lucrurile de dinainte, 
care sunt ele, ca să le putem analiza şi să cunoaştem sfârşitul lor sau să ne spună lucrurile ce vor 
veni. Arătaţi-ne lucrurile care au să se întâmple de aici înainte, ca să ştim că sunteţi dumnezei; da, 
faceţi bine sau rău, ca să fim consternaţi şi să le privim împreună.” 

Isaia 43:9-12: „Toate naţiunile să se strângă laolaltă şi să se adune popoarele; cine dintre ei 
poate face cunoscut acest lucru şi să ne arate lucrurile dinainte? Să îşi aducă mărturia ca să fie 
îndreptăţiţi, sau să audă şi să spună: este adevărat. Voi sunteţi martorii Mei, spune Domnul, şi 
Robul Meu pe care l-am ales, ca să ştiţi şi să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt Acela; înainte 
de Mine nu a fost format nici un dumnezeu şi nici după Mine nu va fi. Eu, chiar Eu, sunt Domnul 
şi în afară de Mine nu este nici un Mântuitor. Eu am declarat şi am mântuit şi am arătat când nu 
era nici un dumnezeu străin printre voi; de aceea, voi sunteţi martorii Mei, spune Domnul, că Eu 
sunt Dumnezeu.” 

Psalmul 51:3, 4: „Îmi recunosc fărădelegea şi păcatul este înaintea mea. Împotriva Ta, numai 
împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut acest rău în ochii Tăi, ca să fii îndreptăţit când vorbeşti şi 
să fii corect când judeci.” 

Romani 3:4: „Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om un mincinos, după cum este scris: Ca să 
fii îndreptăţit în cuvintele Tale şi să învingi când eşti judecat.” 

Isaia 41:28: „M-am uitat şi nu era nici un om, nici între ei, nu era nici un sfătuitor ca atunci 
când îi întreb, să îmi răspundă un cuvânt.” 

Romani 3:19: „Acum ştiţi că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice 
gură să fie oprită şi toată lumea să devină vinovată înaintea lui Dumnezeu.” 

Isaia 1:18: „Veniţi acum şi să judecăm (literal: să mergem la judecată) împreună, spune 
Domnul; chiar dacă păcatele voastre ar fi precum stacojiul, vor fi albe ca zăpada; chiar dacă vor 
fi roşii ca purpura, vor deveni ca lâna.” 

1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi 
să ne cureţe de orice nelegiuire.” 

Isaia 42:21: „Domnul este mulţumit de neprihănirea Sa, El va mări legea şi o va face 
onorabilă.” 

Isaia 43:25, 26: „Eu, Eu sunt Cel care îţi şterg fărădelegea de dragul Meu şi nu Îmi voi aminti 
de păcatele tale. Aminteşte-ţi de Mine, să pledăm împreună, declară tu ca să fii îndreptăţit.” 

Isaia 45:22-25: „Priviţi la Mine şi fiţi salvaţi, toate marginile pământului, căci Eu sunt 
Dumnezeu şi nu este altul. Am jurat pe Mine Însumi, cuvântul a ieşit din gura Mea în neprihănire 
şi nu se va întoarce, pentru ca înaintea Mea orice genunchi să se plece, fiecare limbă să jure. Cu 
siguranţă, va spune unul, în Domnul am neprihănirea şi puterea, iar toţi cei ce sunt mâniaţi 
împotriva Lui vor fi ruşinaţi. În Domnul va fi îndreptăţită toată sămânţa lui Israel şi se va bucura. 

Romani 14:10, 11: „De ce îl judeci tu pe fratele tău? Sau de ce îl faci de nimic pe fratele tău? 
Căci cu toţii vom sta înaintea scaunului de Judecată al lui Hristos. Căci este scris: Cât trăiesc, 
spune Domnul, fiecare genunchi se va pleca înaintea Mea şi fiecare limbă va mărturisi lui 
Dumnezeu.” 

 
Înainte să înaintăm în studiul nostru consecutiv al cărţii lui Isaia este necesar să avem o privire 

generală a principalelor trăsături ale capitolelor care urmează, de vreme ce au o legătură aşa apropiată 
între ele şi consacrate astfel unui singur gând principal, căci nu vom câştiga forţa lor deplină dacă 
înaintăm studiind porţiuni mici fără să avem mai întâi tema mai mare în minte. 

Toată carte a lui Isaia este consacrată unui mare scop, şi anume, acela de a arăta cum este 
Dumnezeu. Amintiţi-vă cuvintele de deschidere ale profeţiei, în care Dumnezeu face un contrast între 
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poporul Său şi fiarele care îşi cunosc stăpânul, în tip ce poporul Lui nu Îl cunosc. De vreme ce profeţia 
este trimisă acelora care, prin lipsa lor de consideraţie, nu Îl cunosc pe Dumnezeu, este evident că ea are 
menirea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu lor în cel mai clar mod posibil şi de a aduce cele mai 
izbitoare dovezi ale existenţei şi caracterului Său. Studentul să observe în mod special apariţia frecventă 
a afirmaţiei „Eu sunt Dumnezeu” şi contrastul continuu dintre adevăratul Dumnezeu şi zeii păgânilor. 

Cartea lui Isaia, mai mult decât orice altă carte din Biblie, se bazează pe ideea unui caz în judecată. 
Când cineva a înţeles faptul că întregul univers este un mare tribunal în care este în mod continuu 
prezentat un caz şi că Dumnezeu, îngerii buni şi răi şi toată omenirea sunt implicaţi în el, profeţia lui 
Isaia şi într-adevăr toată Biblia, poate fi citită cu mai multă plăcere şi folos decât înainte. 

De către multe persoane Judecata este fără îndoială privită ca timpul când Domnul stabileşte cine 
este şi cine nu este demn să intre în cer. Ei îşi imaginează toţi oamenii pământului adunaţi în jurul 
tronului, unde se va ţine examinarea şi caracterele tuturor oamenilor trec pe dinaintea lor. Dar o 
asemenea idee cu greu justifică omniscienţa lui Dumnezeu. El nu are nevoie să studieze caracterul 
pentru a vedea care este dispoziţia cuiva. Nu este necesar să studieze nimic. El nu are nevoie să ceară 
informaţii într-un caz şi să examineze martori, aşa cum fac oamenii, pentru a cunoaşte faptele. „Ochii 
Domnului sunt în fiecare loc, privind binele şi răul.” Proverbe 15:3. „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi 
lucrător, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, pătrunzând până acolo că desparte sufletul şi spiritul, 
încheieturile şi măduva, este rapid pentru a discerne intenţiile şi gândurile inimii.” Evrei 4:12. Când Isus 
era aici, pe pământ, „El cunoştea pe toţi oamenii şi nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre 
oameni pentru că El ştia ce este în om.” Ioan 2:24, 25. De aceea, Domnul nu are nevoie, aşa cum are 
omul, de un timp în care să îşi facă socotelile, pentru că la El socoteala este mereu ţinută. Raportul exact 
al fiecărei persoană vie, fiecare faptă şi fiecare gând al fiecărei persoane care a trăit vreodată pe acest 
pământ ar putea fi în orice moment prezentate de Domnul, care trăieşte în eternitate şi care umple cerul 
şi pământul. De aceea este evident că Judecata din ultima zi nu are scopul de a-L ajuta pe Dumnezeu 
pentru a lua o decizie referitoare la vrednicia sau nevrednicia unei persoane. Nu va descoperi Domnului 
nici măcar un singur lucru pe care El să nu Îl ştie dinainte. Într-adevăr, Domnul Însuşi va descoperi 
lucrurile ascunse ale întunericului şi va descoperi sfaturile inimii. 

În loc să fie pentru scopul de a descoperi toate detaliile din vieţile oamenilor lui Dumnezeu, aşa cum 
presupun mulţi, Judecata are scopul de a revela oamenilor pe ei înşişi şi pentru a le face lor cunoscut 
fiecare detaliu din viaţa lui Dumnezeu. Două texte care sunt citate la începutul acestei lecţii va arăta mai 
clar acest lucru. Comparaţi Psalmul 51:3, 4 cu Romani 3:4. În primul exemplu, este citat că Dumnezeu 
va fi îndreptăţit când va vorbi şi corect atunci când judecă. În al doilea, care este o citare a primului, este 
afirmat că va fi îndreptăţit în cuvintele Lui şi va birui atunci când va fi judecat. De vreme ce ultimul nu 
este decât o repetiţie a primului şi amândouă sunt de la Spiritul, putem fi siguri că amândouă înseamnă 
exact acelaşi lucru. Astfel învăţăm că, atunci când Dumnezeu judecă, El Însuşi este judecat. Rezultatul 
va fi că va câştiga cazul şi va fi îndreptăţit. 

Ultimul cuvânt, „îndreptăţit” ne atrage atenţia la punctele cazului. Chiar de la început, caracterul lui 
Dumnezeu a fost adus în discuţie. Satan şi urmaşii lui au căutat să îşi justifice rebeliunea lor împotriva 
lui Dumnezeu, acuzându-L de nedreptate, indiferent de bunăstarea supuşilor Săi, de cruzime şi 
despotism aspru. Vedem toate acestea prezentate în ispita cu care Satan a indus-o pe Eva să ia din 
fructul oprit. Cuvintele din ebraică ale celor din Geneza 3:1, „Da, a zis Dumnezeu, să nu mâncaţi din 
orice pom din grădină?” nu sunt deloc exprimate pe deplin prin traducere. Întrebarea şarpelui este 
însoţită de un râs sarcastic ascuns, o inspiraţie dispreţuitoare ca şi cum ar spune: „Chiar a zis Dumnezeu 
să nu mâncaţi din orice pom din grădină?” Ispititorul influenţa la îndoiala că nici măcar Dumnezeu nu ar 
fi capabil de a face un asemenea lucru, astfel implantând foarte dibaci în mintea Evei ideea că i se făcea 
o nedreptate. Apoi, când ea a repetat interzicerea, şarpele a venit mai îndrăzneţ şi a spus: „Cu siguranţă 
nu veţi muri, pentru că Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el ochii voştri vor fi deschişi şi 
veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” A făcut-o să creadă că Dumnezeu i-a înşelat spunându-
le că vor muri dacă mănâncă din pom şi că le-a spus povestea asta doar ca să îi înspăimânte să se 
depărteze de El, deoarece ştia că dacă vor mânca vor fi egali cu El şi astfel El Şi-ar pierde prestigiul şi 
autoritatea asupra lor. Insinuând că Dumnezeu s-ar înălţa pe cheltuiala lor, vrăjmaşul a făcut-o să se 
simtă că se făcea abuz de ea şi să îşi imagineze că a găsit un prieten în şarpe care o ajuta să îşi asigure 
drepturile. Din acea zi, Dumnezeu a fost calomniat şi greşit înţeles în mod intenţionat. Acuzaţia lui 
Satan de nedreptate a fost repetată de oameni, iar insinuările lui au pătruns atât de adânc în minţile celor 
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din lume încât nu pare un lucru înspăimântător nici pentru urmaşii Lui să pună la îndoială faptele Lui cu 
ele. Fiecare îndoială nu este decât ecoul cuvintelor cu care Satan i-a ispitit pe primii noştri părinţi să 
păcătuiască. 

Cine nu a auzit că Dumnezeu este acuzat de toată mizeria şi păcatul din lume? Deoarece Dumnezeu 
este atotputernic, oamenii spun că este responsabil de toată ticăloşia, sau, dacă nu se pretinde că este 
responsabil de asta, atunci spun că este slab; şi în orice caz, ei fac din prezenţa păcatelor sau a mizeriei 
greşeala lui Dumnezeu. Spiritul lui Satan, prinţul puterii văzduhului, lucrează în copiii neascultării (Ef. 
2:2) şi este unul dintre cele mai grele lucruri din lume să convingi pe cineva că Dumnezeu este iubire. 
Încredere absolută în Dumnezeu ca într-un Tată sensibil, iubitor este un lucru foarte rar, iar cei care se 
încred în El pentru orice detaliu al vieţii sunt consideraţi puţin nebuni şi nepotriviţi pentru viaţa practică. 

Astfel, caracterul lui Dumnezeu este judecat. Dumnezeu cheamă oamenii să vină la tribunal şi să îşi 
dovedească acuzaţiile împotriva Lui şi singura Lui apărare este descoperirea Lui Însuşi – prezentarea 
întregii Lui vieţi înaintea lor. În Isaia 1:18, unde este scris: „Veniţi acum şi să judecăm împreună”, 
redarea din ebraică este în mod literal aceasta: „Veniţi acum şi să mergem la judecată împreună, spune 
Domnul.” El a fost acuzat de nedreptate, iar poporul Său ia această acuzaţie ca o scuză pentru a Se 
întoarce de la El; dar Dumnezeu se bazează pe faptul că iartă păcatele şi curăţă orice nelegiuire. El este 
credincios şi drept să ne ierte păcatele şi va face aceasta chiar dacă ele ar fi ca purpura. „El S-a arătat ca 
să ia păcatele noastre şi în El nu este păcat.” 1 Ioan 3:5. El nu a comis niciodată un păcat şi nu este 
responsabil pentru păcat, totuşi El îl ia asupra Sa pentru ca el şi toate consecinţele sale să fie îndepărtate 
pentru totdeauna. Judecata are scopul de a face acest lucru clar înainte întregului univers şi când aceasta 
se va întâmpla, fiecare gură va fi oprită. 

Judecata este acum în evoluţie; Judecata va fi doar rezumatul. Judecata nu va descoperi noi elemente 
pe care oamenii nu le pot învăţa acum, căci altfel ar părea că nu toţi oamenii au avut o şansă corectă. În 
timpul prezent, în timp ce cazul este înaintea juriului, compus din toate creaturile, Dumnezeu oferă o 
revelaţie perfectă şi deplină a Lui Însuşi şi a caracterului Său, manifestându-Se în toate lucrurile pe care 
le-a făcut pentru beneficiul omenirii, dar în special în Isus Hristos pe care L-a trimis El. Nici un om nu 
are de ce să fie ignorant în ceea ce priveşte adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Chiar cei mai degradaţi 
păgâni sunt „fără scuză”. Romani 1:18-20. Când la Judecată oamenii vor fi făcuţi să vadă lucrurile faţă 
de care şi-au închis ochii în mod intenţionat, când tot ce a fost făcut de oameni şi de Dumnezeu pentru 
oameni de la creaţie, şi chiar rezerva îndurătoare a lui Dumnezeu pentru oameni înainte de creaţia lumii 
şi motivaţia ce a stat la baza tuturor actelor ce au fost vreodată comise, când vor fi prezentate înaintea 
universului, nu se va găsi nici un suflet, indiferent cât e de răutăcios sau urâcios, care să îşi deschidă 
gura să spună vreun cuvânt împotriva iubirii şi a dreptăţii Creatorului şi Răscumpărătorului. Toţi vor fi 
constrânşi prin dovada ce nu poate fi dejucată să îşi mărturisească vina înaintea lui Dumnezeu şi să îşi 
plece genunchii ca semn al dreptului Său de a guverna. Chiar Satan însuşi va fi forţat în final de puterea 
iubirii să recunoască faptul că „Domnul este neprihănit în căile Sale şi sfânt în toate lucrările Sale.” 
Psalmul 145:17. 

Cineva ar putea întreba acum: „Vor fi toţi salvaţi?” Nicidecum, mărturisirea celor răi va veni prea 
târziu ca să le fie socotită ca neprihănire. Cei care vor mărturisi atunci iubirea şi neprihănirea lui 
Dumnezeu nu vor fi mişcaţi de credinţă. Chiar dacă vor recunoaşte că Dumnezeu este bun, nu vor avea 
nici o iubire pentru El. Dacă timpul lor de probă ar continua, ei ar urma acelaşi curs al păcatului. Ei 
iubesc mai mult păcatul decât pe Dumnezeu, căci altfel s-ar fi predat milei tandre a lui Dumnezeu în 
timp ce este acum descoperită în Hristos. Mărturisirea lor va fi doar ca efect al faptului că pedeapsa 
asupra lor este dreaptă şi este rodul natural al faptelor lor, că primesc răsplata pentru care au lucrat toată 
viaţa lor. 

Am citit că la Judecată Dumnezeu va fi îndreptăţit în cuvintele Sale în sentinţa pe care o pronunţă. 
Fiecare cuvânt şi fiecare act al vieţii Lui va fi îndreptăţit. Dar trebuie să ne amintim că această Judecată 
este precedată de un proces în care sunt martori. Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii să fie martori ai Lui 
şi asta face chiar acum – le cere mărturia. Dar Satan cu mita lui fură pe mulţi din martorii lui Dumnezeu. 
Toată lumea se pune acum de partea sau împotriva Domnului. „Cel care nu este cu Mine este împotriva 
Mea; şi cel ce nu strânge cu Mine risipeşte.” Matei 12:30. Oamenii se identifică acum fie ori Domnul ori 
cu marele adversar. Este evident deci, că aşa cum Dumnezeu va fi îndreptăţit, tot aşa vor fi îndreptăţiţi 
toţi cei care şi-au lăsat soarta Lui, iar cei care L-au respins şi au pus sub acuzaţie dreptul Lui de a 
guverna, declarând că nu ar trebui să guverneze peste ei, în mod necesar trebuie să fie scoşi din 
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stăpânirea Lui când controversa se va încheia. Dar, de vreme ce „împărăţia Lui stăpâneşte totul”, 
urmează că nu se va găsi nici un loc în univers pentru cei care Îl resping pe Dumnezeu. 

Atunci este timpul ca prietenii lui Dumnezeu să declare ei înşişi. Este adevărat că în unele lucruri 
aparenţele sunt împotriva Domnului, dar aceasta se întâmplă doar din cauza viziunii noastre strâmte şi 
deformate. Nu suntem suficient de înţelepţi pentru a înţelege toate lucrările lui Dumnezeu şi nu ne-am 
implicat în lucruri divine suficient de mult pentru ca minţile noastre să se întărească la capacităţile lor 
complete, dar ne este arătat suficient de clar ca să ne facem o părere. Dacă ne punem de partea 
Domnului, chiar dacă nu putem explica totul, suntem cu adevărat prietenii Lui. Duşmanii Lui pot să îşi 
arunce acuzaţiile împotriva Lui, dar noi vom spune: „Nu cunosc toate împrejurările şi de aceea nu îţi pot 
da o explicaţie a acestei acţiuni, dar ştiu acest singur lucru, că Dumnezeu este drept şi bun şi dacă am 
cunoaşte totul în legătură cu acest lucru de care Îl acuzi, tu însuţi ai fi constrâns să recunoşti că acela nu 
descoperă decât bunătatea şi iubirea Lui tandră.” Un asemenea prieten este apreciat de Domnul şi va fi 
recunoscut de către El înaintea lumii şi a îngerilor în ultima zi, în tip ce aceia care sunt gata să se 
îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu la fiecare pas, apucând cu înfocare fiecare insinuare pe care o 
şopteşte diavolului în urechile lor, prin aceasta se despart ei înşişi de orice legătură cu El. Caracterul nu 
va fi format la judecată, atunci doar va fi făcut cunoscut. 

Acesta nu este decât un scurt contur al cazului. În lecţiile care vor urma vom vedea alte trăsături 
prezentate. Această curte de judecată reprezintă cea mai importantă chestiune din univers şi se va cere 
atenţia studentului asupra ei la fiecare lecţie de aici înainte. Dacă am putea realiza că suntem implicaţi în 
acest caz care este acum în curs, ne-ar transforma vieţile. Dacă ne-am pune pe noi înşine aproape de 
tronul harului şi să vedem cazul în evoluţia sa, ni s-ar face clară fiecare îndoială care irită lumea. 
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CAPITOLUL 42 
DUMNEZEU CHEAMĂ LA JUDECATĂ 

 
(Isaia 41:1-13) 

„Tăceţi înaintea Mea, insulelor, popoarele să îşi reînnoiască tăria, să se apropie şi apoi să 
vorbească, să ne apropiem împreună de Judecată. Cine a ridicat pe cel din răsărit, pe care l-a 
chemat El în neprihănire la piciorul Lui? El dă naţiunile dinaintea Sa şi le face să guverneze peste 
regi; El le dă sabiei Sale ca un praful şi arcului Său precum miriştea. El îi urmăreşte şi îi face să 
treacă în siguranţă chiar şi pe un drum pe care n-a mers cu picioarele Lui. Cine a lucrat şi a făcut 
asta, chemând generaţiile de la început? Eu Domnul, primul şi ultimul, Eu sunt Acela. Insulele au 
văzut şi s-au temut, marginile pământului tremură, ele s-au apropiat şi au venit. Fiecare şi-a 
ajutat semenul şi fiecare a spus fratelui său, Fii curajos! Astfel, dulgherul l-a încurajat pe aurar, şi 
cel care netezeşte cu ciocanul pe cel care dă la nicovală, spunând despre sudură: Este bună; şi a 
fixat-o cu ajutorul cuielor ca să nu se mişte.” 

„Dar, tu, Israele, slujitorul Meu, Iacob, pe care l-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu, 
pe tine, pe care te-am luat de la marginile pământului şi te-am chemat de la colţurile lui şi ţi-am 
spus: Tu eşti slujitorul Meu, te-am ales şi nu te-am alungat; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te 
descuraja, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te voi întări, da, Eu te voi ajuta; da, Eu te voi susţine 
cu mâna dreaptă a neprihănirii Mele. Iată, toţi cei care se mânie împotriva ta vor fi ruşinaţi şi 
năruiţi; cei care se duşmănesc cu tine vor fi ca nimic şi vor pieri. Îi vei căuta şi nu îi vei găsi pe cei 
ce se luptau cu tine; cei care erau împotriva ta sunt ca nimic, ca un lucru de nimic. Pentru că Eu 
Domnul Dumnezeul tău voi ţine mâna ta dreaptă, spunându-ţi: Nu te teme, Eu te voi ajuta.” 
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MÂNGÂIERE PERMANENTĂ 
 

Studiind acest capitol şi toate celelalte care vor urma, nu uitaţi că studiem solia mângâierii pe care 
Dumnezeu o trimite poporului Său. Aceste ultime capitole ale lui Isaia formează un întreg bine legat. 
Chiar aici, în trecere, putem observa un fapt care va face şi mai clar pentru mulţi că această solie ni se 
aplică nouă, celor din aceste zile. Nimeni care citeşte aceste capitole nu poate să nu vadă cuvintele de 
mângâiere care apar. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt la fel de răspândite precum florile primăvara. 
Aceste făgăduinţe au fost sprijinul multor creştini şi au ajutat pe mulţi păcătoşi să se pocăiască. Nici un 
credincios nu ezită să şi le însuşească. Dar este foarte clar că, dacă această profeţie a fost dată doar 
poporului evreilor şi se aplică numai lor, atunci nu avem nici un drept la făgăduinţele pe care le conţine. 
Aceasta înseamnă că oricine respinge mustrările pe care Dumnezeu le trimite şi cerinţele legii Sale, 
trebuie de asemenea să se lipsească de binecuvântările Evangheliei iertării. În mod inconsecvent, 
oamenii îşi însuşesc făgăduinţele şi pun deoparte legea, uitând că mustrările lui Dumnezeu sunt 
mângâiere. Toate preceptele lui Dumnezeu sunt făgăduinţe de împlinit. El împlineşte pentru noi tot ce 
ne cere. Ori de câte ori legea face păcatul să abunde, o face numai cu scopul de a ne aduce la Hristos, în 
care „legea Spiritului vieţii” super-abundă ca har. 

 
TOATĂ LUMEA IMPLICATĂ ÎN PROCES 

 
La fiecare pas al studiului nostru ne vom aminti de marele proces ce a fost conturat săptămâna 

trecută. Această lecţie ar trebui să fie învăţată atât de temeinic încât să fie în mod continuu în minte fără 
vreun efort. Cei care folosesc aceste studii pentru Sabat ar trebui să aibă pasajele Scripturii şi faptele 
înaintea lor pe măsură ce studiază fiecare lecţie care urmează. Nu putem deveni prea familiari cu faptul 
că un mare proces are loc acum, pentru că avem o parte în el şi avem nevoie să ştim exact ce este. În 
acest capitol suntem chemaţi la tribunal. Citaţia este adresată întregii lumi, „insulelor”, incluzând cele 
mai îndepărtate margini ale pământului. Şi cerurile sunt chemate în acest caz. Amintiţi-vă cuvintele de 
deschidere ale acestei profeţii (Isaia 1:2) şi citiţi de asemenea Psalmul 50:3, 4: „Dumnezeul nostru va 
veni şi nu va tăcea; un foc va mistui înaintea Lui şi va fi foarte agitat în jurul Lui. El va chema cerurile 
de sus şi pământul ca să Îşi judece poporul.” Întregul univers este antrenat în acest caz. Trebuie să fie 
aşa, deoarece cazul Îl priveşte pe Dumnezeu Însuşi, iar El susţine universul. 

 
TĂCEŢI! 

 
„Linişte în sală!”, cazul este acum în curs, iar tăcerea este potrivită. Care este cazul? Este acela de a 

afla cine este Dumnezeu. Oamenii s-au convins pe ei înşişi că sunt zei şi că ştiu mai bine să se ocupe de 
lucrurile acestei lumi decât Dumnezeul Bibliei. Acum Dumnezeu spune: „Tăceţi!”. De ce? „Tăceţi şi să 
ştiţi că Eu sunt Dumnezeu; Eu voi fi înălţat printre păgâni, Eu voi fi înălţat pe pământ.” Psalmul 46:10. 
Dacă oamenii ar tăcea şi nu ar prezenta atât de multă speculaţie umană, nu ar avea nici o greutate să Îl 
recunoască pe Dumnezeu. A tăcea înaintea Domnului înseamnă mai mult decât a-ţi reţine cuvintele. 
Înseamnă să păstrezi tăcere în inimă – să îţi întrerupi propriile gânduri ca să poată fi aduse în robie faţă 
de Hristos. „Domnul este în templul Lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea Lui.” Habacuc 2:20. 
„Tronul Domnului este în cer” şi atât timp cât poate să Îşi menţină acel loc acolo are dreptul să 
poruncească tăcere întregii omeniri. 

În versetele 2 şi 3 avem fără îndoială referinţe la Hristos, pe care Dumnezeu L-a ridicat şi căruia I-a 
dat toată puterea şi autoritatea, punându-L peste regi. „Şi Îl voi face întâiul Meu născut, mai înalt decât 
regii pământului.” Psalmul 89:27. „Cere-Mi şi Îţi voi da păgânii ca moştenire şi cele mai îndepărtate 
părţi ale pământului ca posesiune. Le vei zdrobi cu o nuia de fier, le vei face bucăţi ca vasul unui olar.” 
Psalmul 2:8, 9. El este Cel neprihănit pe care Dumnezeu L-a chemat în neprihănire să facă voia Sa.  

Unele versiuni ale Bibliei introduc pe margine, ca o explicaţie a versetului 2, cuvântul „Cir”, 
însemnând că el este cel neprihănit pe care Dumnezeu l-a chemat. Este adevărat că mai târziu Cir este 
chemat pe nume şi că în cazul lui cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu este prezentată, „chemând 
generaţiile de la început”, dar textul de aici este suficient pentru a arăta că la Hristos se face referire. El 
este Acela pe seama căruia cade responsabilitatea acestui caz, pentru că El este Cel care Îl face pe 
Dumnezeu cunoscut omului. Caracterul lui Dumnezeu este paza Sa. Cir a fost chemat pe nume înainte 
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de naşterea sa, dar Hristos „a fost rânduit mai înainte de întemeierea lumii”. 1 Petru 1:20. 
 

PREGĂTINDU-ŞI CAZUL 
 

Ca răspuns la chemare poporul se adună. Amintiţi-vă că acest caz nu a fost numit ieri, ci chiar de la 
început. Fiecare naţiune de sub cer a recunoscut că o chemare a fost făcută pentru a hotărî cine este 
Dumnezeu şi toţi s-au pus pe treabă pentru a face dovezi. Cum procedează ei? Fac idoli. În zeii ce sunt 
găsiţi într-o anumită formă, în fiecare naţiune şi în fiecare neam de pe pământ care a existat vreodată, se 
găseşte o dovadă a faptului că oamenii ştiu că trebuie să existe un Dumnezeu, iar aceşti idoli reprezintă 
încercările lor de a arăta cine este El. Cât de nebunească este lucrarea lor! Chiar lucrul de care depind ca 
dovadă trebuie să îi convingă de nebunia lor. Caută să se încurajeze unul pe altul, iar dulgherul vorbeşte 
cu încredere aurarului, topitorul asigură pe fierar că lucrarea lor este bine legată împreună. Apoi, pentru 
a face totul sigur, idolul este fixat cu ajutorul cuielor, ca să nu cadă şi să se spargă în bucăţi. Observaţi 
legătura dintre versetele 6 şi 7 cu versetele 18-20 ale capitolului precedent. 

 
ÎNDREPTĂŢIREA DE SINE ÎNSEAMNĂ PĂGÂNISM 

 
Dublura acestui tablou se găseşte în cazul fiecărui om care caută să se îndreptăţească. Omul care nu 

va mărturisi că este un păcătos se pune pe el însuşi împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că toţi 
oamenii au păcătuit şi cu siguranţă că nu există nici un om care să nu fi ieşit din armonia cu Dumnezeu. 
Caracterele oamenilor sunt prin natură neasemănătoare cu cel al lui Dumnezeu. Astfel, dacă oamenii ar 
avea dreptate, dacă vreun om de pe pământ nu ar fi un păcătos, atunci urmează că Dumnezeu greşeşte. 
Prin urmare, oricine pretinde că nu a greşit acolo unde Dumnezeu spune că este păcătos, afirmă că 
Dumnezeu nu este adevăratul Dumnezeu, ci că el însuşi este acela. El face un dumnezeu din lucrările 
mâinilor lui. Cel care susţine că direcţia lui este bună şi prin urmare îşi bazează odihna pe ceea ce a 
făcut el însuşi, este în realitate un păgân la fel de sigur cum este cel care face imagini din lemn sau 
piatră, ori aur sau argint şi se închină lor. Pentru acest tablou al strângerii naţiunilor şi încurajarea lor 
reciprocă în eforturile de a-şi susţine cauza împotriva Domnului, vedeţi o paralelă în Psalmul 2:1-3. 

Dar acum, Dumnezeu Îşi prezintă partea Sa în acest caz. Se adresează lui Israel. Cine este Israel? 
Pentru un răspuns întoarceţi-vă la Geneza 32:24-28. Iacob s-a luptat cu Dumnezeu şi a izbutit când, în 
neajutorarea lui, s-a aruncat înaintea Domnului şi L-a rugat să îl binecuvânteze. Israel este unul care 
biruieşte prin credinţă. Israel reprezintă toţi aceia care se încred în Domnul. Israel este sămânţa lui 
Avraam, care este „tatăl tuturor celor care cred” şi astfel, Israel înseamnă toţi cei care cred. 

 
CAZUL LUI DUMNEZEU 

 
Lui Israel, adică tuturor celor care ascultă de El, Dumnezeu spune: „Te-am luat de la marginile 

pământului şi te-am chemat din colţurile lui; te-am ales şi nu te-am respins.” Domnul ne spune că El 
priveşte în jur căutând să salveze. Diavolul ca un leu care răcneşte, aleargă în jur căutând pe cine să 
nimicească, în timp ce Dumnezeu caută lumea ca să găsească oameni care Îl vor lăsa să îi salveze. „Fiul 
omului a venit să caute şi să salveze ce era pierdut.” În loc să fie indiferent faţă de dorinţele omenirii, 
Dumnezeu nu face altceva în fiecare moment decât să caute ocazii de a-i salva pe oameni din rezultatele 
propriei lor nebunii. Mergeţi înapoi la ultimele versete ale capitolului 40. Nimeni nu are motiv să spună 
că Dumnezeu l-a uitat sau că nu Îi pasă de suferinţa şi durerea lui. Calea lor nu este ascunsă de Domnul, 
iar judecata lor nu a trecut nebăgată în seamă de El. În loc să alunge pe cineva, Dumnezeu i-a ales şi i-a 
căutat. Domnul spune: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi.” Ioan 15:16. Apostolul Pavel 
se adresează galatenilor, care fuseseră salvaţi din păgânism, ca unii care L-au cunoscut pe Dumnezeu şi 
apoi s-a corectat pe el însuşi spunând că mai degrabă ei au fost cunoscuţi de Dumnezeu. Nu L-au găsit 
pe Dumnezeu căutându-L, ci El li S-a revelat. „Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.” Plângeri 
3:31. 

 
PRIETENIE CU DUMNEZEU 

 
Avraam este numit de Dumnezeu Însuşi prietenul lui Dumnezeu. La fel de sigur cum Avraam era 
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prietenul lui Dumnezeu, tot aşa Dumnezeu era prietenul lui Avraam. Ce mândri sunt oamenii care spun: 
„Prietenul meu este Ducele X” sau „Prietenul meu este Lordul Cutare”. Ei simt că şi lor le este conferită 
o distincţie cunoscându-i pe cei de rang înalt, cu toate că în realitate acei oameni pot fi o minciună; 
totuşi, cât de puţini consideră că este o onoare a-L avea pe Dumnezeu ca prieten. Întreabă un om dacă îl 
cunoaşte pe Lordul acesta sau pe Colonelul acela şi va fi foarte recunoscător pentru compliment, chiar 
dacă nu ştie nimic altceva despre ei în afara numelor lor. Se simte onorat la gândul că tu crezi că el se 
mişcă într-o astfel de societate. Întreabă acelaşi om dacă Îl cunoaşte pe Domnul, Dumnezeul cerului şi al 
pământului şi unul din nouă va fi ofensat. Nu este ciudat? 

Gândiţi-vă doar ce onoare înaltă ca Dumnezeu să spună unui om „prietenul Meu”. Asta a spus El 
despre Avraam şi este ceea ce spune despre fiecare om care are credinţa lui Avraam. Avraam şi-a arătat 
încrederea absolută în Dumnezeu când l-a pus pe Isaac pe altar. În acel act al credinţei a fost împlinită 
Scriptura care spune că Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire; şi a fost 
numit prietenul lui Dumnezeu. 

 
VALOAREA PRIETENIEI LUI DUMNEZEU 

 
Cuvântul ebraic tradus prin „prieten” în pasajul pe care îl studiem provine din verbul care înseamnă 

„a iubi”. Este mai puternic decât cuvântul obişnuit pentru prieten sau tovarăş. Este folosit de cei care 
sunt foarte intimi, ca iubiţii. Când Dumnezeu se angajează în prietenie cu oamenii, nu este deloc 
prietenie de tipul obişnuit. Prietenie perfectă înseamnă perfecţiunea încrederii reciproce. Un astfel de 
lucru este rar întâlnit la oameni, deoarece în cele mai intime relaţii întotdeauna există o barieră pentru 
dezvăluirea completă unul faţă de altul. Un sentiment că prietenul nostru nu ne poate înţelege unele 
lucruri din viaţa noastră, pentru că nu a avut experienţe asemănătoare şi prietenia cu el poate slăbi dacă 
ar şti unele lucruri din vieţile noastre în care el însuşi nu a fost implicat niciodată, ne face să ascundem 
de el o parte din viaţa noastră. Întotdeauna ne sustragem de la a face cunoscute cuiva secretele inimilor 
noastre, indiferent cât este de intim. Dar cu Dumnezeu este posibilă prietenie perfectă, deoarece El a 
experimentat totul. El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi şi astfel, El niciodată nu dispreţuieşte pe 
cineva care este ispitit, ci este capabil să îl ajute. Dacă ni-L facem confident, spunându-I totul despre noi 
înşine, mărturisindu-I păcatele şi slăbiciunea noastră, El ne va arăta în schimb totul despre Sine Însuşi, 
descoperindu-ne nu numai nouă, ci în noi, aşa încât să putem avea neprihănire şi putere în locul 
păcatului şi al slăbiciunii. Mai mult decât atât, El Se va dovedi un prieten adevărat şi niciodată nu ne va 
trăda încrederea. Aceasta este valoarea confesiunii către El. Nu că Îi spunem ceva ce El nu ştie deja 
despre noi, dar mărturisindu-ne păcatele, acceptăm ca neprihănirea Lui să ne acopere. Dacă nu le 
mărturisim, atunci la Judecată vor fi prezentate înaintea întregii lumi; dar când le mărturisim, El le 
îndepărtează aşa încât să nu mai fie găsite niciodată, pentru că nu mai există, iar El Însuşi va uita de ele. 
Va ascunde faptul că am păcătuit de la creaţiune. Va face aceasta îndepărtând orice urmă a păcatului. Nu 
merită să avem un asemenea Prieten? 

 
MÂNGÂIEREA PREZENŢEI LUI 

 
„Nu vă temeţi!” spune Dumnezeu poporului pe care l-a ales, adică, tuturor celor care cred şi se 

încred în El. De ce să nu ne temem? – „Pentru că Eu sunt cu tine.” El este mai mare decât orice, aşa că 
nimeni nu are de ce să îi fie frică. Citiţi Psalmul 27:1-3, Psalmul 46 şi Isaia 12:2. Citiţi în Matei 14:22-
32 şi Ioan 6:16-21 raportul despre furtuna pe mare, când Isus a venit la ucenici umblând pe ape. Când le 
era frică, El a strigat: „Eu sunt, nu vă temeţi”. Este acelaşi Isus care a spus; „Iată, Eu sunt totdeauna cu 
tine, până la sfârşitul lumii”. Deoarece El este, nu există nici un motiv de teamă, pentru că El este peste 
tot şi reprezintă tot ce i-ar trebui cuiva. Astfel, de îndată ce ucenicii L-au primit în barcă, imediat erau la 
locul spre care se îndreptau. În El este împlinirea a tot ce avem nevoie. Pentru că El este cu noi, nu avem 
de ce să ne temem chiar dacă s-ar ridica un război şi o oştire ar veni asupra noastră. În prezenţa Sa este 
împlinirea bucuriei. El spune că prezenţa Sa va merge cu noi şi ne va da odihnă. Toiagul şi nuiaua Sa ne 
mângâie şi ne pregăteşte o masă în prezenţa vrăjmaşilor noştri. Nu uitaţi că nuiaua Lui mângâie. 
Studiem mângâierea Domnului, dar prea mulţi oameni se gândesc la nuiaua Domnului numai ca la un 
instrument de pedeapsă, o emblemă a indignării. Ei bine, este adevărat că deseori Domnul examinează 
nelegiuirea poporului Său cu nuiaua şi fărădelegea lor cu verga (Psalmul 89:30-32), totuşi El nu Îşi 
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îndepărtează bunătatea Lui iubitoare de la ei; nuiaua corecţiei este mângâierea Spiritului Sfânt, care face 
cunoscut abundenţa păcatului cu scopul de a aplica un har şi mai abundent. 

Cântecul ce trebuie cântat în aceste zile este: „Iată, Dumnezeu este salvarea mea; mă voi încrede şi 
nu mă voi teme, pentru că Domnul, Iehova este tăria şi cântecul meu; tot El a devenit şi salvarea mea.” 
Isaia 12:2. El ne întăreşte prin tăria Sa. Este interesant de observat că termenul „luat” din versetul 9, „pe 
tine, pe care te-am luat de la marginile pământului”, provine dintr-un cuvânt ebraic ce înseamnă „a 
încinge”, „a face puternic”. De la marginile pământului Dumnezeu Îşi strânge poporul şi îi încinge cu 
tărie. El este tăria noastră împotriva vrăjmaşului. 

 
NU VĂ ÎNGRIJORAŢI! 

 
Observaţi marginea versetului 10 din Versiunea Revizuită. Acolo ni se indică ce avem în text în 

versiunile daneză şi norvegiană: „Nu te uita atât de îngrijorat în jurul tău.” Aceasta este în mod literal 
adevărat. Versiunea suedeză exprimă acelaşi gând, deşi nu atât de viu: „Nu căutaţi ajutor la alţii”. 
Dumnezeu vrea ca poporul Său să privească drept înainte. Se pierde timp când se uită în jur şi pe lângă 
asta, nu pot merge drept dacă nu se uită drept înainte. Aţi observat vreodată copii traversând strada? 
Oricine a condus sau a mers cu o bicicletă pe străzile unui orăşel, nu poate să nu fi observat. Când un 
copil hotărăşte să traverseze strada, nu se uită nici la dreapta nici la stânga ci merge drept pe partea 
cealaltă. Cu siguranţă Dumnezeu are grijă de copiii Săi, altfel ar fi ucişi sute. Ei nu se gândesc deloc la 
ei înşişi. Acum, oricine va intra în împărăţia cerului trebuie să devină ca un copilaş. Nu trebuie să fim 
critici şi să spunem că Dumnezeu vrea să fim neatenţi. Sigur că nu ne vrea astfel, dar vrea să fim 
încrezători. El ne spune să căutăm un singur lucru - Împărăţia şi neprihănirea Sa şi orice altceva ne va fi 
adăugat. Petrecem prea mult timp calculând probabilităţile şi discutând posibilele pericole. Cuvântul lui 
Dumnezeu către noi este „Mergi înainte”.Când Petru s-a uitat în jur şi a văzut valurile mării izbindu-se 
sus a început să se înece. „Privind la Isus” este moto-ul nostru. „Ochiul tău să se uite drept înainte, iar 
pleoapele tale să se uite direct în faţa ta. Cugetă la calea picioarelor tale şi lasă toate căile tale să fie 
întărite.” Proverbe 4:25, 26. Dumnezeu va ţine mâna noastră dreaptă, astfel încât chiar dacă ne 
împiedicăm, nu vom cădea de tot. „Domnul ridică pe cel căzut şi înalţă pe toţi cei care sunt doborâţi.” 
Psalmul 145:14. Astfel putem spune: „Nu te bucura împotriva mea, o, vrăjmaşul meu; când cad, mă voi 
ridica.” Mica 7:8. 
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CAPITOLUL 43 
NU TE TEME! 

 
(Isaia 41:14-29) 

„Nu te teme, vierme Iacob şi voi oamenii lui Israel! Iată, îţi voi face un instrument nou ascuţit 
cu dinţi pentru treierat, vei treiera munţii, îi vei mărunţi şi vei face dealurile ca pleava. Îi vei 
vântura, iar vântul îi va duce departe, iar vârtejul îi va risipi; şi te vei bucura în Domnul, te vei 
lăuda în Sfântul lui Israel. Săracul şi cel nevoiaş caută apă şi nu este nici una, iar limba lor se 
usucă de sete; Eu, Domnul, le voi răspunde, Eu, Dumnezeul lui Israel, nu îi voi abandona. Voi 
deschide râuri pe înălţimile uscate şi izvoare în mijlocul văilor, voi face pustia un bazin de apă şi 
pământul uscat izvoare de apă. Voi planta în pustie cedrul, salcâmul şi mirtul, arborele de ulei; 
voi aşeza în deşert bradul, pinul şi cimşirul împreună; pentru ca ei să vadă, să cunoască, să ia în 
seamă şi să înţeleagă împreună că mâna Domnului a făcut acest lucru şi că Sfântul lui Israel l-a 
creat.” 

„Evidenţiaţi-vă cauza, spune Domnul; aduceţi argumentele voastre puternice, spune Regele lui 
Iacob. Să le aducă şi să ne facă cunoscut ce s-a întâmplat; faceţi-ne cunoscute lucrurile de 
dinainte, care ar fi ele, ca să le putem cerceta şi să ştim sfârşitul lor; sau arătaţi-ne lucrurile care 
vor veni. Faceţi-ne cunoscute lucrurile care au să vină de aici înainte ca să ştim că sunteţi 
dumnezei, da, faceţi bine sau rău ca să putem fi consternaţi şi să privim împreună. Iată, voi 
sunteţi ca nimic şi lucrarea voastră de nimic; o urâciune este cel care vă alege.” 

„Am ridicat Unul de la nord şi El a venit; de unde răsare soarele pe Unul care a chemat 
numele Meu; iar El va veni peste stăpânitori ca peste mortar şi aşa cum olarul calcă peste lut. 
Cine a făcut cunoscut de la început ca să ştim? Pe vremuri, ca să spunem ‚Este neprihănit?’ Da, 
nu este nimeni care să facă cunoscut, nu este nimeni care să arate, da, nu este nimeni care să audă 
cuvintele. Voi spune întâi Sionului: Iată, iată-i; şi voi da Ierusalimului pe Cineva care aduce veşti 
bune. Şi când mă uit, nu este nici un om, nici măcar între ei nu este nici un sfătuitor ca să îmi 
răspundă vreun cuvânt atunci când întreb. Iată, ei toţi, lucrările lor sunt deşertăciune şi nimic, 
imaginile lor turnate sunt vânt şi confuzie.” 

O altă parte a soliei mângâierii. Titlul acestui întreg capitol poate fi pe bună dreptate „Nu te teme”. 
Acest îndemn este paralel cu cuvintele folosite atât de des de către Mântuitorul „Fiţi voioşi”. Cel care 
spune aceste cuvinte este Creatorul, Cel ale cărui cuvinte sunt lucruri, care conţin chiar forma vie şi 
substanţa a ceea ce este numit. Prin urmare, când Domnul ne spune: „Nu te teme”, „Fiţi voioşi”, El oferă 
curaj şi voioşie. „Tu ai pus bucurie în inima mea”, spune psalmistul. Psalmul 4:7. Dumnezeu nu ne 
spune să ne facem singuri bucuroşi, ci El Însuşi ne face bucuroşi. „Căci, Tu, Doamne, m-ai făcut 
bucuros prin lucrarea Ta; voi triumfa în lucrările mâinilor Tale.” Psalmul 92:4. Bucuria Domnului este 
tăria noastră. Vezi Neemia 8:10. Cuvântul lui Dumnezeu este propria Lui viaţă, încărcat cu propria Lui 
personalitate; când îl primim, Îl primim pe El; de aceea, când credem cuvântul Său fără rezerve, Îl avem 
pe El şi propria noastră bucurie şi pace.  

 
TĂRIE ÎN SLĂBICIUNE 

 
„Tu, viermele Iacob.” Nu este un titlu prea măgulitor, nu? Dar este adevărul. Vedeţi cum înaintea 

noastră este ţinut faptul că mângâierea Domnului nu constă în a ne spune că suntem destul de buni, că 
lucrurile nu sunt chiar aşa de rele precum par şi că dacă nu ne pierdem încrederea în noi înşine o să 
câştigăm. El ne mângâie spunându-ne că nu suntem altceva decât viermi, iarbă, nimic şi mai puţin decât 
nimic. Astfel, El anticipează orice îndoială posibilă din partea noastră. El îndepărtează tot suportul 
pentru a spune: „Sunt atât de slab şi într-o situaţie atât de disperată încât nu mai am speranţă; cu 
siguranţă niciodată nu voi putea birui”. El smulge curaj din disperare. Din adâncimi El ridică până la 
înălţimi. Deseori auzim un om religios numindu-se singur cu jumătate de gură un vierme în timp ce se 
roagă sau îşi aduce mărturia. Spunem „cu jumătate de gură” deoarece în cazurile pe care le avem în 
minte, ei şi-au pierdut aproape de tot inima şi în tone de descurajări suspinau că nu erau decât „viermii 
pământului”. Era aproape un bocet al disperării, deşi prea slăbit pentru a fi un bocet, iar vorbitorul părea 
că gândeşte că trebuie să se umilească în faţa Domnului şi să îşi ceară scuze pentru că a avut îndrăzneala 
să vină în prezenţa Lui. Dar nu într-un astfel de mod prezintă Domnul acest lucru înaintea noastră. Când 
Domnul spune: „Tu, vierme”, El nu o spune cu nici un pic de dispreţ. El nu ne dispreţuieşte. Ne simţim 
învioraţi şi reînsufleţiţi de curaj proaspăt când auzim cuvintele buzelor Lui. Există inspiraţie în această 
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exclamaţie. Face parte din mângâierea veşnică a Domnului. 
 

VIAŢĂ DIN MOARTE 
 

„Şi voi, oameni ai lui Israel.” Această expresie este aproape fără sens şi este aşezată aici deoarece nu 
exprimă deloc ceea ce profetul a spus de la Domnul. Este foarte plăpând. Pe marginea Bibliilor noastre 
este adusă o completare inserând traducerea alternativă: „Voi, câţiva oameni ai lui Israel”. Dar nici 
aceasta nu spune că Domnul a zis astfel. Ceea ce în mod clar a spus El, după cum scrie în ebraică şi 
după cum scrie episcopul Lowth, este aceasta: „Voi, muritorilor, ai lui Israel”. Literal, „cei care muriţi”. 
Hristos spune: „Cel care crede în Mine, chiar dacă ar fi mort, va trăi”. Ioan 11:25. Este adevărat că 
poporul lui Dumnezeu este o „turmă mică” (Luca 12:32) şi lor le spune Domnul „Nu vă temeţi”, dar nu 
este vorba numai de câţiva, ei sunt într-o condiţie de morţi. Sunt la fel de firavi ca iarba. În ei înşişi nu 
au nici o vitalitate, nici un principiu al vieţii. Dar ceea ce contează este că atât timp cât El este cu ei, El 
este viaţa lor. Tăria lor este Domnul Însuşi. Dumnezeu ne-a ales, după cum învăţam din partea 
precedentă a acestui capitol, dar nu pentru ceea ce merităm noi. El ne-a ales pentru ceea ce ne poate face 
El, nu noi. 

 
INSTRUMENTE ÎN MÂINILE LUI DUMNEZEU 

 
Vedeţi ce va face El cu noi, slabi şi firavi cum suntem: ne va transforma într-un instrument de 

treierat capabil de a treiera chiar şi munţii şi a-i micşora şi de a face dealurile ca pleava. Noi nu suntem 
nimic, mai puţin decât nimic; „dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a distruge lucrurile 
puternice, lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, da, chiar şi lucrurile care nu sunt, pentru a 
aduce la nimic lucrurile care sunt.” 1 Corinteni 1:27, 28. Deci să nu mai spunem niciodată: „Sunt atât de 
slab, atât de nesemnificativ, atât de sărac, de necunoscut, de neajutorat şi de nevrednic încât nu pot să 
fac nimic.” Aceasta poate fi adevărat, dar nu afectează cazul. Nu suntem atât de slabi, de dispreţuiţi, de 
slăbiţi şi de nesemnificativi încât Domnul nu poate face nimic cu noi. Amintiţi-vă că acolo unde acum 
este cerul înstelat şi unde este pământul era nimic până să vorbească Dumnezeu. Întunericul era peste 
faţa adâncului până ce Dumnezeu a zis: „Să fie lumină”. Prin urmare, chiar dacă suntem nimic, 
Dumnezeu poate face lucruri minunate cu noi. Solia mângâierii pe care Dumnezeu o trimite poporului 
Său ca o pregătire specială pentru venirea Sa, face foarte proeminent faptul că El este Creatorul. Ori de 
câte ori cădem în descurajare din cauza păcătoşeniei sau slăbiciunii, pierdem din vedere faptul că 
Dumnezeu este Creator şi practic negăm acest lucru. Să nu mai facem asta! 

 
PUTERE PESTE NAŢIUNI 

 
Versetul 16 ne face viermi sărmani pe care Domnul îi va transforma în maşini de treierat pentru 

dărâmarea munţilor în bucăţi, „le vei vântura, iar vântul le va duce departe şi vârtejul le va risipi”. Acum 
citiţi profeţia din Daniel 2, unde scrie că piatra desprinsă fără mâini, reprezentându-L pe Hristos, a lovit 
imaginea ce reprezenta toate naţiunile pământului şi a distrus-o în bucăţi „şi a devenit ca pleava din 
timpul verii”; şi vântul le-a dus departe astfel încât nici un loc nu s-a mai găsit pentru ele. Comparând 
cele două texte, vedem că Domnul asociază cu El pe poporul Său în tot ce face. Este chiar binevoitor să 
recunoască ajutorul acestor sărmani viermi în lucrarea pe care El o face. Într-o traducere daneză recentă 
a Apocalipsa 17:14, unde se vorbeşte despre aceleaşi împărăţii, găsim această traducere sugestivă: 
„Aceştia vor lupta împotriva Mielului şi Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Regele 
regilor şi a celor chemaţi, credincioşi şi adevăraţi care sunt cu El.” În Psalmul 2:8, 9 citim aceste cuvinte 
referitoare la Hristos: „Cere de la Mine şi îţi voi da păgânismul ca moştenire a Ta şi cele mai îndepărtate 
părţi ale pământului ca posesiuni ale Tale. Le vei zdrobi cu o nuia de fier, le vei zdrobi în bucăţi ca vasul 
unui olar.” Acum observaţi că în Apocalipsa 2:26, 27 aceleaşi cuvinte sunt adresate sfinţilor lui 
Dumnezeu şi exact aceeaşi putere pe care Hristos Însuşi a primit-o este dată lor: „Cel ce biruie şi păzeşte 
lucrările Mele până la sfârşit, îi voi da putere peste toate naţiunile; şi va stăpâni peste ele cu o nuia de 
fier; ca vasele unui olar vor fi făcute cioburi, aşa cum am primit Eu de la Tatăl Meu.” A avea cel mai 
umil loc în împărăţia lui Dumnezeu şi al lui Hristos înseamnă să fii înălţat la un loc mai înalt decât cel al 
regilor pământului, căci cel mai slab suflet care spune cu asigurarea deplină a credinţei „Iată, Dumnezeu 



150 
 

este tăria mea” are mai multă putere decât au toate naţiunile. 
 

O PLAGĂ TERIBILĂ 
 

În versetele 17-20 avem fără îndoială o referire la timpul strâmtorării şi la slava care va urma. În 
Isaia 34 citim despre pământ la vremea pustiirii lui. Această pustiire începe înainte de venirea Domnului 
şi continuă în mia de ani, în timpul cărora sfinţii sunt în cer cu Domnul, stând la judecata celor răi. A 
patra plagă, descrisă în Apocalipsa 16:8, 9, usucă tot ce este pe faţa pământului. Este o asemenea secetă 
cum nu a fost cunoscută încă. Într-un mod viu, este astfel descris de un profet: 

„Şoproanele sunt dărâmate, căci porumbul este veştejit. Cum mai gem dobitoacele! Cirezile de vite 
sunt dezorientate, căci nu mai au păşune; turmele de oi sunt pustiite. Da, Doamne, la Tine strigăm, căci 
focul a mistuit păşunile din pustie şi flacăra a ars toţi copacii câmpului. Şi dobitoacele câmpului strigă la 
Tine, căci râurile s-au uscat de tot şi focul a mistuit păşunile din pustie.” Ioel 1:17-20. 

 
POPORUL LUI DUMNEZEU ELIBERAT 

 
Dar în mijlocul acestei teribil pustiiri, poporul lui Dumnezeu nu va fi lăsat să piară. Dumnezeu nu a 

spus că ei nu vor suferi, ucenicul nu este deasupra Stăpânului său şi prin urmare nu trebuie să se aştepte 
să fie lipsiţi de suferinţa împreună cu El. Lui I-a fost foame şi sete în pustia stearpă, dar nu a fost 
abandonat, nici ei nu vor fi. Făgăduinţa este: „Când săracii şi nevoiaşii caută apă şi limba lor se usucă de 
sete, Eu Domnul îi voi auzi, Eu, Dumnezeul lui Israel nu îi voi părăsi. Eu voi deschide râuri în locurile 
înalte şi izvoare în mijlocul văii; voi face pustia un bazin de apă şi pământul uscat izvoare de apă.” 
Foarte puternică este afirmaţia că Dumnezeul lui Israel promite acest lucru. Aceasta este exact ceea ce a 
făcut Dumnezeu pentru Israel când au ieşit din Egipt. Vezi Exodul 17:1-6; Psalmul 105:41; 114:7, 8. 
Poporul lui Dumnezeu are motive să fie mulţumitor deja pentru raportul acelei minuni, căci înainte să 
fie eliberat din şederea lui temporară într-o ţară străină în ţara făgăduinţei, va avea nevoie de ea ca o 
bază pentru strigătul lui de a cere ca acelaşi lucru să fie făcut pentru el. Încrederea lor în acea zi rea va fi 
faptul că ei au băut din Izvorul Vieţii şi ştiu că Dumnezeu le dă apă vie. Când „timpul strâmtorării cum 
n-a mai fost niciodată” va veni peste faţa pământului, poporul lui Dumnezeu va fi eliberat, oricine al 
cărui nume este scris în cartea vieţii. Daniel 12:1. 

 
O ÎNCERCARE A TĂRIEI 

 
Ultima parte a capitolului 41 din Isaia este o chemare către naţiunile şi zeii lor de a aduce vreo 

dovadă a puterii lor, pentru a-şi susţine cazul. „Prezentaţi-vă cazul, spune Domnul, aduceţi-vă 
argumentele puternice, spune Regele lui Iacob.” Expuneţi-vă cazul şi dovediţi-l. Observaţi că 
„argumentele puternice” pe care le cere Domnul nu sunt doar cuvinte, ci fapte. El Îşi susţine cauza prin 
fapte. El poate arăta la ceea ce a făcut în eliberarea poporului Său. El este Mântuitorul şi 
Răscumpărătorul. Ce pot arăta dumnezeii falşi pentru salvarea sufletului? Spre ce poate arăta orice om 
neprihănit prin sine pentru eliberarea propriului său suflet din moarte pentru a spune ceva care să-l ajute 
pe altul? Asupritorii care au înconjurat poporul lui Dumnezeu, 

 
„Care îşi pun încrederea în bogăţia lor, 
Şi se laudă cu extinderea bogăţiilor lor, 

Totuşi nimeni nu se poate cumpăra, 
Nimeni nu poate plăti lui Dumnezeu pentru el însuşi. 

Răscumpărarea sufletului lor este prea scumpă şi există 
Pentru totdeauna un sfârşit pentru el.” Psalmul 46:6-9 

 
(Ediţia Polychrome) 
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Dumnezeu spune sfârşitul de la început. El face cunoscute lucrurile care au să vină prin 
Mângâietorul. Ioan 16:13. Astfel, poporul Său este capabil să ştie ce va veni. Dumnezeu locuieşte în 
eternitate, aşa că lucrurile trecute, lucrurile prezente şi lucrurile care vor veni sunt la fel pentru El. De 
aceea, ori de câte ori cineva pretinde că este Dumnezeu prin cuvânt sau faptă, are dreptul de a cere să 
spună ceva care are să vină sau până la urmă să spună întregul adevăr a ceva care a avut loc în trecut. În 
consecinţă, descoperim că mulţi profeţi mincinoşi au ieşit în lume, încercând să răspundă acestei 
provocări. Mediile spiritiste pretind că spun lucrurile care vor veni şi fac o mare senzaţie spunând 
oamenilor lucruri care s-au petrecut în trecut. Dar nici unul dintre ei nu poartă amprenta divinităţii. 
Comparaţi cu înaltele cuvântări ale Inspiraţiei, ei sunt precum ivirea broaştelor. Când Dumnezeu le 
vorbeşte, nici unul nu poate răspunde un cuvânt. Astfel, în acest capitol, avem un contur al întregii 
încercări, de la începutul până la sfârşitul ei. 
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CAPITOLUL 44 
SLUJITORUL DOMNULUI 

 
(Isaia 42:1-9) 

„Iată, slujitorul Meu, pe care Îl sprijin; alesul Meu, în care sufletul Meu Îşi găseşte plăcerea; 
Mi-am pus Spiritul peste El; El va face judecata neamurilor. El nu va striga, nici nu Se va înălţa, 
nici nu Îşi va face glasul auzit pe stradă. Trestia strivită n-o va distruge şi mucul care mai arde 
încă nu-l va stinge; El va face judecata în adevăr. El nu va eşua, nici nu Se va descuraja până nu 
va stabili judecata pe pământ; insulele vor aştepta legea Sa. Astfel vorbeşte Domnul Dumnezeu, 
Cel care a creat cerurile şi le-a întins; El care a întins pământul şi ceea ce iese din el; Cel care dă 
suflare oamenilor de pe el şi spirit celor care umblă pe el; Eu, Domnul, te-am chemat în 
neprihănire şi te voi ţine de mână, Te voi păzi şi Te voi da ca legământ al poporului, ca lumină a 
neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să eliberezi prizonierii din închisoarea de sub pământ şi pe 
cei ce stau în întuneric din casa închisorii. Eu sunt Domnul, acesta este numele Meu; iar slava 
Mea nu o voi da altuia, nici lauda Mea imaginilor sculptate. Iată, lucrurile dinainte se împlinesc şi 
vă fac cunoscute lucruri noi; înainte să apară vă voi spune despre ele.” 

 
Studentul nu ar putea să nu observe apariţia frecventă a cuvântului „slujitor” în cartea lui Isaia. Ar fi 

o ocupaţie interesantă şi folositoare să confruntam toate împrejurările în care este folosit. În nimic nu 
avem mângâiere mai mare decât în folosirea acestui termen în profeţia lui Isaia. Prin el, relaţia noastră 
cu Dumnezeu şi Isus Hristos este făcută foarte clară. 

Referinţa din acest capitol este fără îndoială la Hristos. În acest punct nu există posibilitatea a două 
păreri. Isus este mai mult decât alţii slujitorul lui Dumnezeu. În El sufletul Tatălui îşi găseşte plăcerea, 
căci Isus a spus: „M-am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38); 
şi „Eu întotdeauna fac acele lucruri care Îi plac Lui.” Ioan 8:29. El este singurul Fiu născut şi preaiubit 
al lui Dumnezeu, totuşi El este numit slujitorul lui Dumnezeu, iar acest titlu I se dă ca o onoare. 
Slujitorul lui Dumnezeu poate fi un fiu, iar fiul nu poate avea un scop mai înalt decât acela de a sluji cu 
credincioşie Tatălui. Observaţi faptul că Hristos este atât Slujitor cât şi Fiu. 

Dacă ascultăm, şi noi suntem slujitori. Nu, Dumnezeu nu aşteaptă să vadă dacă suntem ascultători, 
înainte El ne recunoaşte ca slujitori a Săi; de îndată ce ne predăm Lui, suntem ai Lui. „Nu ştiţi că aceluia 
căruia vă daţi slujitori ca să ascultaţi, sunteţi slujitorii aceluia de care ascultaţi?” Romani 6:16. Toţi 
oamenii sunt pe drept slujitorii lui Dumnezeu în aceea că Lui îi datorează tot serviciul lor, dar atât de 
mulţi refuză cu totul serviciul lui Dumnezeu încât termenul este în mare parte limitat la cei care sunt 
loiali. 

Mângâiere specială şi încurajare vor fi obţinute din studiul lui Hristos ca slujitor al lui Dumnezeu şi 
din cuvintele rostite de El în acest capitol, dacă ne amintim cuvintele adresate lui Israel în capitolul 
precedent. În versetele 8-10 şi 13 citim câteva din aceleaşi lucruri care sunt spuse de Isus. „Tu, Israele, 
slujitorul Meu, Iacob, pe care l-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu, tu, pe care te-am luat de la 
marginile pământului şi te-am chemat din colţurile lui, şi ţi-am spus: Tu eşti slujitorul Meu, Eu te-am 
ales şi nu te-am alungat; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu fi descurajat, căci Eu sunt Dumnezeul tău; 
Eu te voi întări, da, Eu te voi ajuta; Eu te voi susţine cu mâna dreaptă a neprihănirii Mele.” „Eu, Domnul 
Dumnezeul tău, te voi ţine de mâna dreaptă.” Israel, să ne amintim, înseamnă toţi cei care se încred în 
Domnul. Lor li se aplică acelaşi termen ca şi lui Hristos Însuşi. Aşa că, citind acest capitol 42 din Isaia, 
să nu uităm că suntem slujitorii lui Dumnezeu în aceeaşi măsură în care este Hristos, astfel că lucrarea 
care I se dă Lui să o facă este de asemenea a noastră şi toată încurajarea pe care Dumnezeu o rosteşte 
către El, ne-o spune şi nouă. Isus ne cheamă să ne alăturăm Lui în serviciul Său, spunându-ne: „Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit în inimă.” Matei 11:29. 

„El va face judecata neamurilor.” Şi va stabili judecata pe pământ. Pentru acest sfârşit Spiritul lui 
Dumnezeu este peste El. El este reprezentantul lui Dumnezeu, însărcinat cu slujba de a duce la bun 
sfârşit cazul lui Dumnezeu. El este Cel care conduce cazul lui Dumnezeu la lege spre un rezultat de 
succes. El face ca judecata să fie redată în favoarea lui Dumnezeu. Tatăl nu apare deloc în caz, decât în 
Hristos, care are autoritate deplină să vorbească şi să acţioneze în orice chestiune în numele Tatălui. Ce 
încredere minunată are Tatăl în acest slujitor! „Tatăl nu judecă nici un om, ci toată judecata a 
încredinţat-o Fiului, pentru ca toţi să onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl.” Ioan 5:22, 23. Tatăl 
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Şi-a pus reputaţia şi caracterul în mâinile lui Isus Hristos. „Slujitorul înţelept şi credincios” al Domnului 
este făcut stăpân peste toată casa şi pus peste toate bunurile Lui. Vezi Matei 24:45, 46. Dar aici, suntem 
aduşi din nou faţă în faţă cu faptul că suntem slujitori ai Domnului şi că acest loc înalt de a stăpâni peste 
casă este încredinţat nouă. Dumnezeu nu este părtinitor. Nu are favoriţi. Ceea ce spune unui slujitor, 
chiar dacă acel slujitor este singurul Lui Fiu născut, El o spune tuturor. Aceeaşi iubire pe care o are faţă 
de Hristos, o are şi pentru noi. Ioan 17:23. Aceasta ne aduce o responsabilitate minunată. Vedem prin 
aceasta, şi vom vedea mai clar pe măsură ce înaintăm, că Domnul ne-a încredinţat nouă cauza Sa. 
Caracterul Său este în mâinile Sale. Trebuie să fim agenţi pentru a stabili judecata pe pământ şi să lăsăm 
lumea să cunoască cine este Dumnezeu.  

Isus, în mâinile căruia sunt încredinţate atât de multe, este blând şi smerit în inimă. „El nu va striga, 
nici nu se va înălţa, nici nu va face ca glasul Său să fie auzit pe stradă.” Observaţi că acesta este la 
singular, stradă, nu străzi. Nu spune că nu va vorbi în aer liber. De fapt, ştim că Isus şi-a dat majoritatea 
învăţăturilor în aer liber – pe câmpuri, pe munţi, pe mare sau pe marginea drumului. Dar El nu era 
zgomotos. Când vorbea în casă, El nu făcea ca glasul Său să fie auzit afară. El nu a făcut nimic care să 
ducă sau să caute să atragă atenţia la Sine. Vezi Matei 12:16-21, unde Hristos a poruncit oamenilor să 
nu-L facă cunoscut atunci când El a vindecat o mulţime şi se spune că aceasta este o împlinire a 
profeţiei lui Isaia. 

Fără îndoială, sunt multe de învăţat de la Isus despre cum să îţi foloseşti vocea, nu numai în public 
când vorbeşti, ci în orice ocazie. O voce blândă, bine modulată, totuşi clară şi distinctă, cu tonuri 
puternice indică stăpânul. Cel care îşi poate controla propria voce, poate controla mulţimea. O voce 
ascuţită, rigidă, tăioasă rostită pe un ton înalt nu are nici o autoritate cu ea. Fiecare slujitor al Domnului 
are datoria de a-şi antrena vocea la fel de mult ca muşchii, braţele şi picioarele. Este adevărat că mulţi 
oameni fac asta pentru câştig şi aplauze şi că devin mândri de puterea pe care le-o dă acest lucru, dar 
aceasta nu ar trebui să îi împiedice pe slujitorii lui Dumnezeu de a face astfel în numele Lui şi de dragul 
Lui, pentru ca să nu Îl reprezinte greşit. Putem învăţa de la Domnul cum să vorbim aşa cum se cuvine la 
fel cum putem învăţa orice altceva; şi dacă într-adevăr, învăţăm de la El, atunci nu vom deveni mândri 
pentru vreun succes pe care îl avem, căci El este blând şi smerit în inimă. 

Cuvântul tradus prin „strigăt” în acest loc este folosit mai frecvent pentru a striga în durere. Şi în 
această privinţă este adevărat despre Hristos. „El a fost asuprit şi îndurerat, totuşi nu Şi-a deschis gura; a 
fost dus ca un miel la măcelărie şi mut ca o oaie înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura.” Isaia 
53:7. Nici în laudă, nici în mânie, nici în durere nu a strigat Domnul. Cu toate acestea, vocea Sa ajungea 
foarte departe şi mulţi o auzeau. O voce bine modulată nu se opune poruncii de a-ţi înălţa glasul cu 
putere şi a spune: „Iată Dumnezeul vostru!”. 

Foarte tandru este slujitorul Domnului. El nu va zdrobi trestia frântă. Lumânarea care e pe cale să se 
stingă, mucul care nu mai este decât cenuşă fumegândă, nu îl va stinge. Dimpotrivă, El va sufla peste el 
şi va stârni din nou o flacără. „Căci Tu îmi vei lumina lumânarea, Domnul Dumnezeu îmi va lumina 
întunericul meu.” Psalmul 18:28. În acest fel vom face judecată în adevăr. Aceasta arată că judecata este 
făcută construindu-se ceea ce este slab. Dumnezeu este plin de milă. El este iubire. Acest lucru a fost 
negat de duşmanii Lui, iar cazul Său trebuie demonstrat în adevăr. De aceea, cei care sunt însărcinaţi cu 
conducerea cazului Domnului îl pot învinge numai exercitând blândeţea şi tandreţea Domnului. Prin 
grija Sa faţă de săraci şi nevoiaşi, Domnul demonstrează falsitatea acuzaţiilor ce au fost aduse împotriva 
Lui. 

„El nu va slăbi, nici nu Se va descuraja până va fi stabilit judecata pe pământ.” Este foarte interesant 
de ştiut că aceleaşi cuvinte sunt folosite în acest verset ca în cel precedent. Cuvântul tradus prin „a slăbi” 
este acelaşi cu cel tradus prin „fumegând” sau „care mai arde încă” din versetul 3; iar termenul 
„descurajat” provine din cuvântul tradus prin „frânt”. El nu va arde, nici nu va fi zdrobit până ce 
lucrarea Sa este îndeplinită. Bineînţeles, nu o va face nici atunci; aici este un exemplu al folosirii 
cuvântului „până” care nu marchează o limită. Pentru împrejurări similare, vezi Geneza 49:10; Psalmul 
112:8; Gal. 3:19. 

Un om descurajat este un om frânt şi strivit. Este unul a cărui lumină aproape s-a dus. Speranţa se 
stinge din pieptul lui. Pe unul ca acesta Isus îl va restaura. Va sufla o viaţă nouă în el. El vindecă pe cel 
frânt şi strivit. Nu există o sarcină mai dificilă în această lume decât aceea de a încuraja o persoană 
descurajată. Câţi nu sunt care cred că au motive să fie descurajaţi, pentru că sunt atât de păcătoşi, atât de 
uşor duşi pe alături. Au căzut mereu şi mereu, încât cu greu pot fi convinşi că există vreo speranţă 
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pentru salvarea lor. Slujitorul Domnului se ocupă cu astfel de cazuri, şoptind cuvinte de speranţă şi 
mângâiere, iar el însuşi nu devine descurajat. El primeşte insuccese, dar nu va fi strivit de ele. Lumina 
lui nu se va întuneca, ci va strânge curaj din înfrângerea aparentă. Ce binecuvântată asigurare este 
pentru noi când ne gândim la aceasta ca aplicându-se lui Hristos! El nu va fi descurajat până ce nu a 
stabilit judecata pe pământ, adică, în inimile oamenilor – în inimile noastre. Atunci, când eu sunt 
descurajat de propriile mele eşecuri, mă voi gândi: „Domnul Isus are sarcina de a mă face puternic şi de 
a-mi da victoria, iar El nu se descurajează, în ciuda multelor mele eşecuri. El cunoaşte slăbiciunea şi 
păcătoşenia mea mai bine decât mine însumi. Cu siguranţă dacă El nu este descurajat, eu nu am nici un 
motiv să fiu.” Şi astfel, strângând curaj nou din curajul Lui, devenim puternici în Domnul şi în puterea 
tăriei Lui, iar biruinţa este a noastră. Tuturor Domnul ne spune: „Fii tare şi curajos!”. Aceasta este tot ce 
i-a cerut lui Iosua când l-a însărcinat să conducă pe Israel în ţara făgăduită. Iosua 1:6, 7, 9. 

Domnul spune că El Îşi susţine slujitorul. Acelaşi cuvânt este folosit în următoarele două 
împrejurări. „Domnul este partea mea de moştenire şi cana mea; Tu îmi menţii soarta.” Psalmul 16:5. 
„Păstrează-mi umbletele mele pe cărările Tale pentru ca să nu îmi alunece picioarele.” Psalmul 17:5. 
„Eu, Domnul, te-am chemat în neprihănire şi te voi ţine de mână.” „Domnul susţine pe toţi cei ce cad şi 
ridică pe toţi cei care sunt doborâţi la pământ.” Psalmul 145:14. Amintiţi-vă că noi suntem slujitorii lui 
Dumnezeu dacă ne predăm Lui, adică, dacă suntem dispuşi să fim slujitorii Lui; şi prin urmare, avem 
aceeaşi făgăduinţă de a fi susţinuţi după cum a avut Isus Hristos Însuşi. Avem aceeaşi putere de a ne 
păzi de cădere pe care a avut-o El. Nicăieri nu a lăsat Domnul vreun teren pentru descurajare. 

Cuvântul „ţinut” din expresia „te voi ţine de mână”, care apare frecvent în aceste capitole, provine 
din cuvântul ebraic care înseamnă „a întări”. Dumnezeu promite să ne întărească mâna. Oricine ştie că 
cineva poate sta mai bine în picioare dacă este ţinut de mâna altcuiva, dacă bineînţeles, cealaltă mână 
este mai puternică. Gândiţi-vă atunci ce putere vine din faptul că suntem ţinuţi de mâna Domnului. El 
spune că ne va ţine de mână şi ne va susţine cu mâna dreaptă a neprihănirii Sale. Aceasta este toată 
încurajarea de care avem nevoie. Amintiţi-vă că Tatăl este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să 
smulgă pe poporul Său din mâna Lui. Ioan 10:29. 

Ce lucrare a dat Domnul slujitorului Său? – Aceasta, „de a deschide ochii orbilor, de a scoate 
prizonierii din închisoare şi pe cei ce stau în întuneric, în închisoare.” Ştim că Hristos a făcut toate 
acestea, dar i-a mai fost cuiva dată această lucrare? – Cu siguranţă; aceasta este lucrarea fiecărui slujitor 
al Domnului, a fiecăruia pe care îl alege Domnul. Saul, persecutorul, a fost ales de Domnul pentru a 
merge la neamuri, „pentru a le deschide ochii şi pentru a-i întoarce de la întuneric la lumină şi de la 
puterea lui Satan la Dumnezeu.” Fapte 26:16-18. Acum, nu vă grăbiţi să spuneţi: „Eu nu am capacitatea 
lui Pavel.” Aceasta nu are nici o legătură. Pavel era foarte slab şi plăpând în trup şi nu a avut nici o 
capacitate în afara celei pe care i-a dat-o Domnul. Dacă Domnul nu ne-a dat capacitatea lui Pavel atunci 
nu se aşteaptă la aceeaşi lucrare de la noi, dar un lucru este sigur şi anume, că Domnul a trimis pe 
fiecare care L-a acceptat pe El, pe fiecare ales în Hristos şi făcut acceptabil în Cel preaiubit, de a face 
chiar aceeaşi lucrare pentru care L-a trimis pe Isus şi pe Pavel. El nu a plănuit slujitori leneşi. Nu uitaţi 
că El spune: „Eu, Domnul, te-am chemat în neprihănire şi te voi ţine de mână şi te voi păzi ca un 
legământ al poporului, ca o lumină pentru neamuri, să deschizi ochii orbilor” etc. 

Dacă suntem conectaţi la o baterie electrică, toată puterea acelei baterii poate fi simţită de oricine 
vine în contact cu noi; astfel, când suntem ţinuţi de mâna Domnului, puterea Lui devine a noastră. Chiar 
apostolul Pavel a spus: „Nu că suntem suficienţi în noi înşine să gândim ceva ca de la noi, ci suficienţa 
noastră este de la Dumnezeu, care ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ.” 2 Corinteni 3:5. 

Dumnezeu nu Îşi va da slava altuia; nu o poate face, pentru că nu Se poate nega pe Sine. El îi va 
slăvi pe toţi cei care se încred în El şi slava Lui va fi văzută peste ei, dar va fi recunoscută ca slavă a Sa. 
Lumina noastră trebuie să strălucească înaintea oamenilor pentru ca ei să vadă faptele noastre bune şi să 
Îl slăvească pe Tatăl nostru din cer. Dumnezeu nu va împărţi onorurile cu vreo creatură, cu atât mai 
puţin cu un idol mut, care nu este nimic în această lume. Aceasta este aşa nu pentru că El doreşte să Se 
înalţe pe Sine pe socoteala altora, aşa cum Îl acuză Satan în mod fals, ci pentru că El nu poate să Se 
lipsească de propria Sa personalitate. El este, acesta este numele şi caracterul Lui şi nu poate înceta să 
fie. El nu poate permite ca vreuna din aceste laude datorate Lui să fie date imaginilor turnate. El nu 
poate admite că lucrarea mâinilor oamenilor este dreaptă. Dacă ar face astfel, aceasta ar însemna 
răsturnarea întregii neprihăniri şi a stabilităţii. Pentru binele tuturor supuşilor Săi şi pentru menţinerea a 
ceea ce a creat El, Dumnezeu trebuie să ducă acest caz în care este implicat la un rezultat de succes. Ce 
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binecuvântată asigurare este aceea de a şti că El va face aceasta. Răul nu va fi superior lui Dumnezeu. 
Chiar dacă pentru un timp se pare că are cea mai bună parte în luptă, este doar în aparenţă şi doar pentru 
un moment. „În Domnul, Iehova, este tărie veşnică”, iar El va câştiga biruinţa asupra tuturor 
duşmanilor. Cine este gata să se împărtăşească de soarta Lui? Cine este de partea Lui? 
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CAPITOLUL 45 
UN CÂNTEC NOU 

 
(Isaia 42:10-17) 

„Cântaţi Domnului un cântec nou şi laudele Lui de la marginea pământului; voi toţi care 
mergeţi în jos pe mare, toţi care sunteţi pe ea, insulele şi locuitorii lor. Pustia şi cetăţile ei să îşi 
înalţe glasul, satele locuite de Chedar, locuitorii din Sela să cânte, să strige de pe vârful munţilor. 
Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în insule. Domnul va înainta ca un om puternic, 
va stârni gelozia ca un bărbat războinic; El va striga, da, va striga tare, El va acţiona cu putere 
împotriva duşmanilor Săi. Mult timp Mi-am ţinut pacea, am tăcut şi M-am reţinut; acum voi 
striga ca o femeie în durerile naşterii; voi suspina şi voi gâfâi deopotrivă. Voi pustii munţii şi 
dealurile şi voi usca toate ierburile lor, voi face râurile insule şi voi usca iazurile. Voi duce pe orbi 
pe un drum pe care ei nu îl cunosc, pe cărări pe care nu le ştiu îi voi conduce; voi face întunericul 
lumină înaintea lor şi locurile încovoiate drepte. Aceste lucruri voi face şi nu îi voi părăsi. Vor fi 
întorşi, vor fi într-o măsură foarte mare ruşinaţi cei care se încred în imagini turnate, care spun 
imaginilor topite: ‚Sunteţi dumnezeii noştri’”. 

 
CÂNTECUL ELIBERĂRII 

 
Noul cântec este cântecul eliberării. Capitolul al treisprezecelea din Apocalipsa prezintă înălţarea 

papalităţii împotriva lui Dumnezeu şi influenţa pe care o are şi o va avea pe tot pământul, ducând în 
rătăcire chiar şi pe oamenii care nu sunt în mod nominal sub jugul papal pentru a-i aduce omagiu şi 
pentru a-i face o imagine, decretând ca toţi, cei care nu se vor închina papalităţii sau dublurii ei, să fie 
ucişi. Dar în mijlocul aparentei biruinţe a forţelor răului, profetul a văzut victoria pentru poporul lui 
Dumnezeu. El spune: 

„M-am uitat şi iată, un Miel stătea pe muntele Sion şi cu El erau o sută patruzeci şi patru de mii, 
având Numele Tatălui Său scris pe frunţile lor. Şi am auzit un glas din cer ca glasul multor ape şi ca 
glasul unui mare tunet; şi am auzit glasul celor ce cântă din harfele lor; şi cântau aşa de parcă era un 
cântec nou înaintea tronului şi înaintea celor patru făpturi şi înaintea bătrânilor; şi nici un om nu putea 
învăţa cântarea decât cei o sută patruzeci şi patru de mii care erau răscumpăraţi de pe pământ.” 
Apocalipsa 14:1-3. 

 
CÂNTECUL LUI MOISE 

 
Aceasta înseamnă că nimeni nu putea învăţa acel cântec în afară de cei care au trecut prin experienţa 

aceea. Trecând la capitolul al cincisprezecelea, citim: 
„Şi am văzut un alt semn în cer, mare şi minunat, şapte îngeri având cele şapte plăgi finale; căci în 

ele este umplută mânia lui Dumnezeu. Şi am văzut de parcă era o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe 
cei ce câştigaseră biruinţa asupra fiarei şi asupra numărului numelui ei; stăteau pe marea de sticlă, având 
harfele lui Dumnezeu. Şi cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, 
zicând: Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic; drepte şi adevărate sunt 
căile Tale, Regele sfinţilor. Cine nu se va teme de Tine, oh, Doamne, şi cine nu Îţi va slăvi numele? Căci 
numai Tu eşti sfânt; căci toate naţiunile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, căci judecăţile Tale au 
fost declarate.” Apocalipsa 15:1-4. 

Din aceste texte, vedem că noul cântec pe care îl cântă răscumpăraţii este cântecul lui Moise, 
slujitorul lui Dumnezeu. În capitolul al cincisprezecelea din Exod găsim înregistrat acel cântec. Începe 
astfel: „Voi cânta Domnului, pentru că El a triumfat glorios; calul şi călăreţul lui, El i-a aruncat în mare. 
Domnul este tăria şi cântecul meu şi El a devenit salvarea mea.” Apoi citim: „Cine este ca Tine, o, 
Doamne, printre dumnezei? Cine este ca Tine, slăvit în sfinţenie, de temut în laude, făcând minuni? Ţi-
ai întins mâna dreaptă şi pământul i-a înghiţit. Tu, în mila Ta, ai condus poporul pe care l-ai 
răscumpărat, i-ai călăuzit în tăria Ta până la locuinţa Ta sfântă.” Versetele 11-13. Astfel, vedem că noul 
cântec este un cântec de înălţare a puterii Domnului peste toţi cei care se înalţă pe ei înşişi împotriva 
Lui, pretinzând că sunt dumnezei. Şi având în vedere că Dumnezeu triumfă peste toţi dumnezeii falşi, 
fie că sunt în forma imaginilor turnate sau cioplite, fie că sunt în forma oamenilor care pretind că sunt 
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autorizaţi să vorbească şi să acţioneze în locul lui Dumnezeu, în mod natural urmează că toţi cei care îşi 
identifică ceea ce reprezintă cauza lor cu a Lui trebuie în acelaşi timp să triumfe şi ei. Prin urmare, noul 
cântec este un cântec de mulţumire pentru Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Hristos. 1 Corinteni 15:57. 

 
TIMPUL STRÂMTORĂRII 

 
Citiţi din nou textele citate din cartea Apocalipsei şi observaţi că în fiecare caz noul cântec este 

menţionat în legătură imediată cu timpul strâmtorării. Când poporul lui Dumnezeu pare că va fi strivit, 
atunci profetul îl vede cântând un cântec nou pe muntele Sion. Aici el stă ca reprezentant pentru tot 
poporul lui Dumnezeu. Ne învaţă că noul cântec, cântecul biruinţei, urmează să fie cântat în timpul celui 
mai mare pericol. În porţiunea din Isaia pe care o studiem, vedem că este aşa. Chemarea de a cânta 
Domnului o cântare nouă este imediat urmată de descrierea înaintării Domnului ca un războinic. Este în 
legătură cu timpul când munţii şi dealurile vor fi pustiite, iar râurile şi iazurile uscate de tot. În acel 
timp, tot pământul este chemat să cânte un cântec nou. Locuitorii deşertului şi ai muntelui sunt chemaţi 
să dea slavă Domnului şi să declare laudele Lui în insule. 

 
MOTIVUL CÂNTATULUI 

 
Comparaţi acest pasaj cu Psalmul 96: 
„Cântaţi Domnului un cântec nou, cântaţi Domnului, tot pământul. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi 

numele Lui; arătaţi salvarea Lui din zi în zi. Faceţi cunoscută slava Lui printre păgâni, minunile Lui 
printre toţi oamenii. Căci Domnul este mare şi măreţ pentru a fi lăudat; El este de temut deasupra tuturor 
dumnezeilor. Căci toţi dumnezeii naţiunilor sunt idoli (adică, nimic); dar Domnul a făcut cerurile. 
Onoarea şi măreţia sunt înaintea Lui; tărie şi frumuseţe sunt în sanctuarul Său. Daţi Domnului, voi 
neamurilor, daţi Domnului slava şi tăria. Daţi Domnului slava care se cuvine numelui Său. Aduceţi o 
ofrandă şi veniţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în frumuseţea sfinţeniei, temeţi-vă înaintea Lui 
tot pământul. Spuneţi printre păgâni că Domnul domneşte; lumea va fi întărită ca să nu mai fie clătinată; 
El va judeca poporul cu dreptate. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, marea şi tot ce este 
pe ea să strige. Să se bucure câmpul şi tot ce este pe el, apoi toţi copacii pădurii să se veselească înaintea 
Domnului, căci El vine, căci El vine să judece pământul; va judeca lumea cu dreptate şi poporul cu 
adevărul Său.” 

Aceasta este exact paralela porţiunii din Isaia pe care o studiem noi acum. Este triumful Domnului 
asupra tuturor dumnezeilor falşi, adică, asupra oricărui lucru care se înalţă pe sine împotriva cunoştinţei 
lui Dumnezeu. Este acelaşi lucru descris în Isaia 2, când „ziua Domnului va veni peste oricine este 
mândru şi semeţ şi peste oricine este înălţat; şi va fi coborât la pământ.” „Semeţia omului va fi plecată, 
aroganţa oamenilor va fi umilită şi numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. El va desfiinţa de tot 
idolii.” Este ziua când Domnul în „slava măreţiei Lui” se ridică „pentru a clătina teribil pământul”. În 
acest timp, un cântec nou va fi cântat de poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu va cânta cel mai 
bine când norul va fi cel mai întunecat. 

Acest lucru este chiar mai accentuat în al treilea capitol din Habacuc. Un timp teribil este descris de 
către profet, atât de teribil încât el tremură numai la viziunea lui şi se roagă să fie pus deoparte dintre cei 
vii în timpul realităţii ei. Totuşi el spune: „Chiar dacă smochinul nu va înflori, nici viile nu vor avea 
roade, munca măslinului va cădea şi câmpurile nu vor da alimente, turma va fi izolată de ţarc şi nu va 
mai fi nici o cireadă în staule (comparaţi cu Ioel 1:10-20), totuşi eu mă voi bucura în Domnul, mă voi 
bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea şi va face picioarele mele ca 
picioarele căprioarelor şi mă va face să umblu pe locuri înalte.” Habacuc 3:17-19. Nici o strâmtorare nu 
poate veni asupra pământului atât de mare încât poporul lui Dumnezeu să nu poată cânta. Este foarte 
obişnuit pentru oameni să cânte atunci când nu văd nici un necaz, dar într-adevăr este un cântec nou 
cântat atunci când necazul este cel mai gros.  

 
 

CÂNTECUL NOU ŞI VECHEA POVESTE 
 



158 
 

Ultimul text citat ne aminteşte de Psalmul 40. Profetul spune că Dumnezeu l-a descălţat ca să poată 
umbla în siguranţă în locurile înalte. Astfel citim: „Am aşteptat cu răbdare pe Domnul; şi El S-a aplecat 
asupra mea şi mi-a auzit strigătul. M-a scos din groapa teribilă, din mocirlă şi mi-a aşezat picioarele pe 
stâncă şi mi-a întărit umbletele. Mi-a pus un cântec nou în gura mea, laude pentru Dumnezeul nostru.” 
Psalmul 40:1-3. Vedem deci că noul cântec ce va fi cântat de sfinţi pe muntele Sion nu este altceva 
decât ceea ce este cântat de ei în pustia încercării. Este cântecul răscumpărării din păcat. În biruinţa 
asupra păcatului, avem biruinţa asupra a tot. 

 
„Când în scene de slavă 

Voi cânta noul, noul cântec, 
Va fi vechea, vechea poveste 

Pe care am iubit-o atât de mult.” 
 
 

VEGHETORUL TĂCUT 
 

Faptul că Dumnezeu este tăcut şi că nu distruge imediat nedreptatea şi pe cei care practică asuprirea, 
nu este un semn că El nu observă aceste lucruri. Este o raţiune foarte iute care declară că lui Dumnezeu 
nu Îi pasă. Cum să nu Îi pese, când fiecare rău lucrat este făcut Lui? El s-a identificat pe Sine Însuşi cu 
omenirea, aşa că oricine ar face rău sau bine celui mai mic dintre ei, o face Domnului. Matei 25:40, 45. 
Nu uitaţi că priceperea lui Dumnezeu este de nepătruns şi nimic nu este prea mic pentru a scăpa 
observaţiei Lui. El susţine cerurile şi pământul. „Dar ele sunt lucruri mari”, vei spune. Adevărat, dar 
sunt formate dintr-un număr infinit de particule foarte mici, şi dacă lui Dumnezeu nu I-ar fi păsat de 
fiecare particulă minusculă, nu putea păstra întregul. Grija lui Dumnezeu pentru tot pământul este doar 
grija Lui pentru fiecare atom ce compune pământul. Dacă nu s-ar uita la fragmente, ar fi pustiu. Dacă nu 
I-ar păsa de atomi, pentru că sunt mici şi nesemnificativi, atunci ele ar scăpa prin spaţiu şi curând n-ar 
mai avea lucruri mari de îngrijit. Prin urmare, fiecare suflet să fie asigurat că Domnul are aceeaşi grijă 
pentru el aşa cum are pentru toată lumea. 

FĂGĂDUINŢA SIGURĂ 
 

Oamenii spun: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?”. Ei spun că lumea este guvernată de şansă sau că 
Dumnezeu este indiferent faţă de nenorocirile omenirii. Astfel, ei se pun împotriva Lui în marele Său 
caz. Ei sunt printre acuzatorii Lui. Uită că „îndelunga suferinţă a Dumnezeului nostru este mântuire”. 2 
Petru 3:15. Notaţi cuvântul „îndelunga suferinţă”. Dumnezeu suferă când oamenii suferă. El tace, nu 
pentru că este indiferent, ci datorită infinitei Sale răbdări, îndurări şi autocontrol. Aceasta trebuie să îi 
înveţe pe oameni răbdarea. Are scopul de a da celor mai batjocoritori un timp de pocăinţă. Dar în final, 
El Se va ridica şi îi va risipi pe duşmanii Săi. Vezi Psalmul 48. „Fiţi răbdători, deci, fraţilor, până la 
venirea Domnului.” Iacov 5:7. 

 
UMBLÂND ÎN LUMINĂ 

 
Ce făgăduinţă minunată este în versetul 6! „Voi duce pe orbi pe un drum pe care ei nu îl cunosc; pe 

cărări pe care nu le cunosc îi voi călăuzi; voi face întunericul lumină înaintea lor, iar locurile încovoiate 
le voi face drepte.” De aceea, putem să ne rugăm cu încredere deplină: „Condu-mă, Doamne, în 
neprihănirea Ta, din cauza vrăjmaşilor mei; fă calea Ta dreaptă înaintea feţei mele.” Psalmul 5:8. 
Aceasta este ziua când „ochii orbilor vor vedea din întuneric şi din obscuritate”. Isaia 29:18. Întunericul 
sau lumina sunt la fel pentru Domnul (Psalmul 139:11, 12), astfel că noaptea va fi lumină pentru 
poporul Său. Amintiţi-vă că, în tot acest timp, Dumnezeu ţine pe poporul Său de mână. Ce contează 
atunci că ei nu ştiu drumul? Cu Dumnezeu călăuzindu-l, un om orb este mult mai înainte decât un 
văzător care merge singur, chiar dacă ar face acest lucru în lumină. Ochii nu sunt de folos celor care nu 
se încred în Domnul, pentru faptul că neîncrezându-se în Domnul arată că nu Îl cunosc şi aceasta 
dovedeşte că nu pot vedea; pentru că El este peste tot revelat. Ei sunt precum idolii în care se încred şi 
vor fi întorşi înapoi şi confuzi, împreună cu dumnezeii în care se încred. Cazul Domnului versus 
dumnezeii falşi este aşezat chiar acum, astfel că oricine se aşază de partea Domnului nu îşi asumă nici 
un risc. 
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CAPITOLUL 46 
MĂRIND LEGEA 

 
(Isaia 42:18-25) 

„Ascultaţi, surzilor şi uitaţi-vă, orbilor, ca să vedeţi. Cine este orb, dacă nu slujitorul Meu, sau 
surd, ca Solul Meu pe care îl trimit? Cine este orb ca Cel care are pace cu Mine şi orb ca 
Slujitorul Domnului? Tu vezi multe lucruri, dar nu le bagi în seamă; urechile Tale sunt deschise, 
dar nu auzi. I-a plăcut Domnului, pentru neprihănirea Sa, să mărească legea şi să o facă 
onorabilă. Dar acesta este un popor jefuit şi prădat; cu toţii sunt prinşi în laţuri în gropi şi sunt 
ascunşi în închisori; sunt victime şi nimeni nu îi eliberează, pentru o pradă şi nimeni nu spune: Dă 
înapoi. Cine este printre voi care să dea ascultare la acest lucru? Ca să ia seama şi să audă despre 
timpul care va veni? Cine a dat pe Iacob ca pradă şi pe Israel prădătorilor? Nu Domnul? El, 
împotriva căruia am păcătuit şi în ale cărui căi ei nu umblă, nici nu au fost ascultători faţă de 
legea Sa. De aceea El toarnă peste ei furia mâniei Lui şi tăria luptei; l-a prins în foc de jur 
împrejur, deşi el nu ştia; l-a ars, totuşi nu a luat la inimă.” 

 
 

ÎNTOTDEAUNA URMEAZĂ MAI MULT 
 

Studiind porţiuni din Scriptură care sunt „greu de înţeles” ne vom salva de a cădea în greşeală dacă 
adoptăm regula şi aderăm în mod rigid la ea: niciodată să nu ghicim sau să presupunem. Un alt lucru 
trebuie să avem întotdeauna în minte şi anume, că nimeni de pe pământ nu poate face vreo afirmaţie 
despre învăţătura textului care să fie ultimă şi autoritară. Adică, nimeni nu poate extrage vreo porţiune a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Când am stabilit ce vedem în vreun text, aceasta nu împiedică pe cineva să 
vadă un lucru mai mare. Problema cu oamenii care citesc ceea ce altcineva a scris în care au încredere, 
este aceea de a presupune că el a spus tot ce se poate spune despre acel subiect. Sau, văzând lucrul clar, 
când este prezentat înaintea lor, sunt satisfăcuţi şi nu se gândesc dacă merită în timp ce se prezintă să 
continue, ca să vadă mai mult. Aceasta este greşit. Nu contează cât de mult vedem din vreun cuvânt al 
Domnului, putem fi siguri că acolo este mult mai mult decât vedem noi. O încredere în perfecţiunea 
divină şi în plinătatea Cuvântului lui Dumnezeu va păzi orice persoană de a publica vreodată un „crez”, 
rezumând învăţăturile Bibliei. Să păstrăm aceste lucruri în minte în timp ce studiem! 

 
MISIUNEA DIVINĂ A LUI HRISTOS DOVEDITĂ 

 
Când Isus era aici pe pământ, El a dovedit divinitatea misiunii Sale făcând pe orbi să vadă şi pe surzi 

să audă. Matei 11:5. Multe minuni a făcut Isus în prezenţa oamenilor ca să creadă că El este Hristos şi 
crezând, să poată avea viaţa prin numele Lui. Ioan 20:30. Profeţia lui Isaia arată că marea controversă 
referitoare la cine este Dumnezeu va fi continuată până în ultima zi a timpului – până ce Judecata 
stabileşte chestiunea pentru totdeauna. Atunci, de vreme ce era necesar să fie făcute minuni acum o mie 
opt sute de ani pentru a demonstra autenticitatea misiunii lui Hristos, Reprezentantul lui Dumnezeu, nu 
poate fi altfel decât că aceleaşi lucruri trebuie să se repete cât timp există vreo îndoială asupra chestiunii. 

 
MINUNI DE FĂCUT 

 
Că minuni de vindecări vor fi realizate de slujitorul Domnului chiar în ultimele zile este evident din 

pasajul dinaintea noastră. „Ascultaţi, surzilor; uitaţi-vă, orbilor, ca să vedeţi.” Cineva va spune (pentru 
că întotdeauna sunt oameni gata de a nu avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu şi că Dumnezeu nu 
ne-a promis foarte mult) că această poruncă dată surzilor să audă şi orbilor să vadă trebuie luată într-un 
sens spiritual; că cei care nu înţeleg adevărul lui Dumnezeu şi sunt orbi spiritual vor vedea pe Domnul şi 
vor înţelege adevărul. Fără îndoială că acest lucru este adevărat. Dar stăruinţa în acest lucru pentru a 
distruge forţa aparentă a textului arată că ei nu apreciază măreţia lucrării de convertire. Ce este mai 
mare, să spui „Păcatele îţi sunt iertate” sau să spui unui om paralizat „Scoală-te, ia-ţi patul şi umblă!”? 
Este mai uşor a face pe un om să Îl vadă pe Dumnezeul lui decât a-l face să îşi vadă semenii? De ce ar 
gândi cineva care crede în convertire că e un lucru aşa ciudat că Dumnezeu vindecă orice defect 
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trupesc? Fără îndoială toate aceste texte arată că oamenii vor înţelege Evanghelia, dar aceasta nu 
înseamnă că nu vor primi şi vindecare trupească, dimpotrivă. Dar este foarte probabil că majoritatea 
acestor mari minuni vor fi realizate în ţările aşa-zis păgâne şi că aceste ţări luminate îngâmfate, unde 
Evanghelia a fost atât de mult predicată şi atât de mult dispreţuită, au avut deja majoritatea evidenţelor 
ce le vor fi date lor. Insulele sunt cele care aşteaptă legea lui Dumnezeu şi slujitorul lui Dumnezeu este 
însărcinat neamurilor, să deschisă ochii orbilor. 

 
VEDERE PENTRU CEI ORBI 

 
„Cine este orb, dacă nu Slujitorul Meu? Sau surd, ca Solul Meu pe care îl trimit?” „A salvat pe alţii, 

pe Sine Însuşi nu Se poate salva.” Aceasta s-a spus despre Hristos. El Însuşi a suferit toate nenorocirile 
din care i-a scăpat pe oameni, totuşi nu a făcut nimic pentru Sine. Şi aceasta arată că nu există condiţie 
lipsită de speranţă. Noi suntem surzi şi orbi; foarte bine; Domnul spune că Slujitorul Lui pe care Îl 
susţine El, alesul Său, în care sufletul Său îşi găseşte plăcerea, pe care L-a trimis să deschisă ochii 
orbilor, este de asemenea orb. Şi-a asumat toată orbirea noastră. Nimeni nu este îndurerat aşa cum este 
El, căci El are durerile combinate ale tuturor oamenilor. Nici un suflet al omului nu are o greutate mai 
mare a păcatului pe el cum a avut Domnul Isus Hristos, căci El a avut păcatele întregii lumi. Dar El este 
„Cel sfânt şi drept”, de aceea nu este nici un suflet pe pământ care nu poate fi de asemenea sfânt şi 
drept. În El, toată surzenia şi orbirea, toate infirmităţile de orice tip, atât fizice cât şi spirituale, sunt 
îndepărtate. „În El nu este deloc întuneric.” De aceea, chiar dacă suntem orbi şi surzi, muţi, şchiopi şi 
fără valoare, toate acestea au trecut de la noi asupra Lui. „Prin rănile Lui suntem vindecaţi.” Tot aşa, 
prin orbirea pe care Şi-a asumat-o El, noi vedem. 
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PRIETENII INTIMI AI LUI DUMNEZEU 
 

„Cine este orb ca Cel care este perfect?” Versiunea Revizuită are „ca cel care are pace cu Mine”. 
Cea norvegiană spune: „ca prietenul Meu confidenţial”, iar aceasta este împuternicită pe deplin de 
ebraică, la fel de mult ca şi celelalte. Se potriveşte cu ceea ce a fost înainte, când ne amintim că 
slujitorul Domnului este Israel, sămânţa lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu. Ce ne pasă care e condiţia 
noastră atât timp cât suntem prietenii confidenţiali ai lui Dumnezeu? Putem fi în închisoare, dar aceasta 
nu face nici o diferenţă atât timp cât cheia este în mâinile prietenului nostru intim. Amintiţi-vă acest 
lucru pe măsură ce citiţi ultimele versete ale acestui capitol! 

 
NEPRIHĂNIREA LUI DUMNEZEU 

 
Traducerea daneză a versetului 21, „Domnul este mulţumit de neprihănirea Lui, El va mări legea şi 

o va face onorabilă” este „Domnul are plăcere pentru neprihănirea Sa de a face legea mare şi glorioasă”. 
Aceasta arată că legea lui Dumnezeu este neprihănirea Sa. Cu cât este mai onorată legea, cu atât mai 
mult este înălţată neprihănirea lui Dumnezeu. Cu cât este mai mare legea, cu atât este mai mare 
neprihănirea Sa. Să vedem dacă există vreo mângâiere în acest lucru. 

Psalmistul spune: „Dacă temeliile sunt distruse, ce poate să facă cel neprihănit?” Psalmul 11:3. 
Temelia tronului lui Dumnezeu este neprihănirea (Psalmul 89:14; 97:2), iar tronul lui Dumnezeu susţine 
universul. Dacă temeliile ar fi distruse, prin urmare nu ar mai fi nici o existenţă pentru nimeni. Dacă 
neprihănirea ar înceta, bineînţeles că cel neprihănit ar înceta să existe, de vreme ce neprihănitul este 
sarea pământului. Dar nu este nici un pericol, căci Isus a spus: „Nu gândiţi că am venit să stric legea sau 
profeţii; nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, până vor trece cerurile şi 
pământul, nici o iotă sau o frântură din lege nu va trece nicidecum, până ce totul nu va fi împlinit.” 
Matei 5:17, 18. Domnul nu va distruge, nici nu va modifica legea, deoarece legea este neprihănirea Lui, 
iar El nu Se poate nega pe Sine. 

 
ÎMPLININD LEGEA 

 
Un răspuns complet pentru oricine care este atât de îndărătnic încât, în faţa afirmaţiei lui Hristos că 

nu a venit să distrugă legea, va spune că Hristos împlineşte legea abolind-o, se găseşte în cuvintele 
textului: „El va mări legea şi o va face onorabilă”. Ce onoare Îi poate da cineva lui Hristos şi în ce fel de 
stimă va păstra el lucrarea Sa dacă spune că Hristos distruge ceea ce este onorabil, sfânt, drept şi bun? 

„Dar El a împlinit legea”, va spune cineva. Exact aceasta a făcut. Atunci ce urmează? „Oh, atunci 
noi nu mai avem nevoie să o facem, de vreme ce a împlinit-o El, noi nu mai avem nimic de-a face cu 
ea.” Într-adevăr, aceasta sună foarte ciudat pe buzele unuia care pretinde că Îl iubeşte pe Domnul Isus. 
Este foarte uşor de înţeles cum cineva care spune: „Noi nu Îl vrem pe acest Om să domnească peste 
noi”, spune, de asemenea, „Nu vrem să avem de-a face cu nimic care are legătură cu El”. Dar de ce ar 
dori un creştin să fie separat de ceea ce găseşte împlinit în Hristos? 

 
NU SUB LEGE 

 
„Dar noi nu suntem sub lege”. Într-adevăr, nu suntem, mulţumim Domnului pentru asta. Şi de ce nu 

suntem sub ea? Pentru că umblăm în ea. Aţi uitat că solia mângâierii pregăteşte calea Domnului? Şi că 
cei nepângăriţi de pe cale sunt cei care umblă în legea Domnului? Psalmul 119:1-3. Suntem eliberaţi de 
lege, care ne condamnă la moarte pentru fărădelegile noastre ca să servim în înnoirea spiritului, şi nu în 
vechimea literei. Romani 7:4-6. Iar acest lucru este făcut prin trupul lui Hristos, în care legea îşi găseşte 
împlinirea deplină. Când suntem uniţi cu Hristos în desăvârşire, atunci aceeaşi împlinire a legii va fi 
găsită în noi. Blestemul legii nu este peste cei care o fac, ci peste cei care continuă în toate lucrurile 
scrise în ea. Galateni 3:10-13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, adică, ne-a răscumpărat din 
neascultare la ascultare perfectă. 
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PĂCATUL ABUNDENT, HARUL MULT MAI ABUNDENT 
 

„El va mări legea.” „Prin lege este cunoştinţa păcatului.” Romani 3:20. De aceea, cu cât mai mare 
este făcută legea să apară, cu atât mai mare va apărea păcatul. Tocmai pentru acest motiv a intrat legea, 
„ca greşeala să abunde”. Romani 5:20. „Dar unde păcatul abunda, harul abundă mult mai mult.” Astfel 
vedem că, în mărirea legii, Dumnezeu face ca harul Său să abunde, descoperindu-Şi neprihănirea Sa pe 
care o pune în noi şi peste noi, pentru iertarea păcatelor noastre. Mărirea legii şi faptul că o face 
onorabilă nu este decât predicarea Evangheliei lui Isus Hristos. 

 
LEGEA VIEŢII ŞI LEGEA MORŢII 

 
Legea este neprihănire, totuşi neprihănirea nu vine prin ea. Adică, neprihănirea nu vine prin faptele 

legii vreunui om. Doar „legea Spiritului vieţii în Hristos Isus” (Romani 8:2) care ne face liberi de păcat 
şi moarte. Neprihănirea care este prin credinţa lui Hristos (Filipeni 3:9) este singura neprihănire care va 
face capabil pe cineva să stea în picioare în ziua venirii lui Hristos, pentru că legea este în inima Sa în 
perfecţiune. Legea din inima lui Hristos este legea a cărei copie a fost pusă pe tablele de piatră de 
degetul lui Dumnezeu. În Hristos o avem pe Piatra Vie şi nu pe o piatră moartă. Astfel, în timp ce pe 
tablele de piatră date lui Moise este numai moarte, pe Piatra cea Vie, Hristos Isus, este viaţă. Mărirea 
legii ne arată cât de mare este darul vieţii pe care Dumnezeu ni-l oferă în Hristos. 

 
PRECEPTE ŞI FĂGĂDUINŢE 

 
Trebuie să ştim este că toate preceptele lui Dumnezeu sunt făgăduinţe. Nimeni nu a dat vreodată 

ceva lui Dumnezeu înainte ca să-i fie recompensat înapoi; „căci ale Lui, prin El şi pentru El sunt toate 
lucrurile”. Romani11:35, 36. Dumnezeu nu ne dă viaţa ca o recompensă pentru ceva ce am făcut pentru 
El, ci ne dă viaţa care conţine împlinirea lucrurilor pe care doreşte ca noi să le facem. Când Dumnezeu 
spune „să nu”, El nu vrea să spună că trebuie să ne păzim singuri de ceva rău, ci că El va oferi mijlocul 
prin care vom fi păziţi.  

Comparând două texte ale Scripturii, putem vedea cu uşurinţă acest lucru. Dumnezeu i-a spus 
întregului Israel: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să 
nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”. Exodul 20:2, 3. Din nou, El spune: „Ascultă, poporul Meu, şi îţi 
voi mărturisi; Israel, dacă vei lua aminte la Mine, nu va fi nici un Dumnezeu străin în tine, nici nu te vei 
închina vreunui dumnezeu străin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului”. 
Psalmul 81:8-10. De aici învăţăm că, atunci când Dumnezeu a rostit cele zece porunci, El a vrut să 
spună că, dacă poporul va lua aminte la El, vor fi păziţi de orice rău. Cu cât este mai mare cerinţa legii 
cu atât este mai mare darul lui Dumnezeu. Mărirea legii înseamnă mărirea harului lui Dumnezeu.  

 
MANIFESTĂRI TERIBILE ALE MILEI 

 
Groaza Sinaiului descoperă mila Calvarului. Oamenii sunt obişnuiţi să gândească şi să vorbească 

despre teroarea legii date pe Sinai, dar ei uită că în aceeaşi măsură este teribil Calvarul. Trebuia moartea 
să atingă muntele pe care fusese proclamată legea? Tot aşa Calvarul înseamnă moarte. Au fost tunete, 
întuneric şi cutremur de pământ la Sinai, la Calvar a fost la fel. Da, chiar de la tronul harului la care 
suntem invitaţi să venim să obţinem milă şi să găsim har care să ne ajute la timp de nevoie, provin 
fulgerele, tunetele şi glasurile care fac pământul să se cutremure. Apocalipsa 4:5; 11:19. Groaza 
Calvarului, care a smuls de pe buzele Mântuitorului strigătul „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce 
m-ai părăsit?” şi care I-a frânt inima, arată măreţia legii care a fost călcată. Pe cruce Isus a mărit legea 
lui Dumnezeu. A fost arătat că legea este atât de neschimbătoare încât va lua chiar viaţa singurului Fiu 
născut al lui Dumnezeu, când a fost „numărat printre călcătorii de lege”. Dar cu cât mai mare şi mai 
îngrozitoare apare, cu atât ne putem bucura, pentru că ştim că Dumnezeu a garantat cu propria Sa 
existenţă oferirea întregii neprihăniri nouă. Ce binecuvântată făgăduinţă este că Dumnezeu va mări 
legea! Nimeni să nu vorbească cu uşurinţă despre ceea ce Hristos, prin moartea Sa, a făcut onorabil!  

TIMPUL CA DUMNEZEU SĂ LUCREZE 
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„Este timpul ca Tu, Doamne să lucrezi, căci ei au desfiinţat legea Ta.” Psalmul 119:126. Oamenii au 
dispreţuit şi au respins legea lui Dumnezeu şi în acest punct au fost ajutaţi de către pretinşii Lui urmaşi, 
căci sunt mulţi care poartă numele de creştini care nu ezită să vorbească de rău legea. Astfel, se crede a 
fi de o mică importanţă faptul că oamenii nu ezită să-şi pună propriile legi în locul ei. Astfel, ei Îl 
dispreţuiesc şi Îl resping pe Hristos, a cărui viaţă este. Acum, de vreme ce marea controversă va decide 
cine este Dumnezeu, urmează că în ultimele zile, când solia va răsuna „Iată Dumnezeul vostru!”, legea 
în Hristos trebuie să fie proclamată cum nu a mai fost niciodată înainte. Dumnezeu va arăta că El este 
Judecătorul, Legiuitorul şi Regele nostru datorită faptului că El singur poate salva. Isaia 33:22. Dar 
păstraţi în minte că atunci când Domnul lucrează pentru a-Şi mări legea, deoarece oamenii au desfiinţat-
o, El nu lucrează doar ca să-Şi justifice locul Lui de drept, ci lucrează pentru oameni. Legea lui 
Dumnezeu a fost desfiinţată în inimile oamenilor, în faptul că au îndepărtat-o şi s-au întors la propria lor 
cale. Este timpul ca El să lucreze, dar unde? – în inimile oamenilor, pentru a ridica standardul 
neprihănirii. Desfiinţând legea lui Dumnezeu, oamenii au căzut prin fărădelegea lor, iar Dumnezeu 
lucrează să-i restaureze, restaurând legea în inimile lor. Şi „acum este timpul acceptat, acum este ziua 
mântuirii”. 
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CAPITOLUL 47 
EU SUNT CU TINE 

 
(Isaia 43:1-7) 

1. „Totuşi acum, aşa vorbeşte Iehova, Cel care te-a creat, Iacob, şi Cel care te-a format, Israel: 
nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume; tu eşti al Meu. 

2. Când treci prin ape, Eu sunt cu tine, prin râuri, ele nu te vor îneca; când umbli prin foc, nu 
te va arde şi flăcările nu vor apuca. 

3. Căci Eu sunt Iehova, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Răscumpărătorul tău; Eu am dat 
Egiptul pentru răscumpărarea ta, Cuş şi Seba în locul tău. 

4. Pentru că ai fost preţios în ochii Mei, ai fost onorat şi te-am iubit, de aceea voi da oameni în 
locul tău şi popoare în locul sufletului tău. 

5. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; de la Est voi aduce pe copiii tăi şi de la Vest te voi strânge 
laolaltă; 

6. Voi spune Nordului: Predă şi Sudului: Nu păstra, adu-mi pe fiii Mei de departe şi pe fiicele 
Mele de la marginile pământului; 

7. Toţi cei chemaţi de Numele Meu, pe care i-am creat pentru slava Mea, pe care i-am format, 
da, pe care i-am făcut”. 

 
Nu ar trebui să se dea nici o atenţie împărţirii capitolului de aici, cu toate că, în virtutea convenţiei, 

am făcut împărţirea unei lecţii. Dar nu este nici o pauză în subiect şi nu putem obţine toată forţa 
pasajului citat aici fără să citim ultima parte a capitolului 42. „Cine a dat pe Iacob ca pradă şi pe Israel 
jefuitorilor? Nu Domnul, Cel împotriva căruia noi am păcătuit? Căci ei nu umblau în căile Lui, nici nu 
erau ascultători faţă de legea Sa. De aceea, El a turnat peste ei furia mâniei Sale şi tăria luptei; şi l-a 
înconjurat cu foc, dar nu a cunoscut şi l-a ars, dar el nu a luat la inimă. Dar acum, aşa vorbeşte Domnul 
care te-a creat, Iacob, şi Cel care te-a format, Israel: nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat, te-am 
chemat pe nume, eşti al Meu”. Iar apoi urmează asigurarea că Dumnezeu este cu ei chiar şi în foc şi în 
apă şi că nu vor fi arşi nici înecaţi. Cel care l-a adus pe Israel în captivitate este Răscumpărătorul său.  

 
AJUTOR PREZENT 

 
Versiunile noastre fac greşeala de a traduce versetul 2 prin „Eu voi fi cu tine”. Versiunea obişnuită 

este mai bună decât cea revizuită în care cuvintele „voi fi” se pun cursiv, indicând că nu se găsesc în 
ebraică. Nu este o expresie verbală cum este cazul adesea în versiunea ebraică, ce este foarte scurtă. 
Acum este evident că atunci când verbul copulativ este omis, cea mai simplă formă a lui este cea pe care 
ar trebui să o oferim, iar aceasta este timpul prezent, nu viitorul. Prin urmare, este corect tradus de 
Lowth „Eu sunt cu tine”. Exact aceasta reprezintă caracterul lui Dumnezeu, al cărui Nume este EU 
SUNT. Nu poate fi îndoială că Dumnezeu va fi cu noi când El este întotdeauna prezent. Pentru El 
prezentul conţine atât trecutul cât şi viitorul. El este întotdeauna EU SUNT.; de aceea, în toate timpurile 
care vor veni, El va fi speranţa poporului Său; dar dacă citim „Eu voi fi cu tine” putem să uităm 
prezentul. Prezentul este acela în care trăim noi; dacă Îl avem pe Dumnezeu cu noi ca „un ajutor prezent 
în necaz”, nu putem cere nimic mai mult. Cu Dumnezeu este întotdeauna acum. 

 
SECRETUL NEMULŢUMIRII 

 
„Fiţi liberi de iubirea de bani; fiţi mulţumiţi cu lucrurile pe care le aveţi, pentru că El Însuşi a spus: 

cu nici un chip nu te voi dezamăgi, nici nu te voi părăsi. Aşadar, putem spune cu mult curaj: Domnul 
este Ajutorul meu, nu mă voi teme; ce să-mi facă oamenii?” Evrei 13:5, 6, R.V. Avându-L pe El, avem 
totul. Aceasta este destul de adevărat şi nimeni nu va nega. Şi cu toate acestea, rareori acţionăm ca şi 
când am crede. Iar aceasta arată cât de rar este adevăratul creştinism, pentru că principiul fundamental al 
creştinismului este prezenţa continuă a Domnului şi faptul că El este totul. Cel care nu crede că 
Dumnezeu este întotdeauna prezent, întotdeauna iubitor şi întotdeauna atotputernic să-Şi ducă la bun 
sfârşit proiectele Sale iubitoare, nu crede în Dumnezeu. Dar oricine crede aceasta trebuie să fie 
mulţumit, deoarece el ştie că împreună cu Domnul are toate lucrurile. Romani 8:32. Urmează deci, că 
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neliniştea şi grija sunt semne ale păgânismului. „Nu fiţi deci îngrijoraţi zicând ce vom mânca sau ce 
vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că toate aceste lucruri neamurile le caută, căci Tatăl vostru 
ceresc ştie că aveţi nevoie de aceste lucruri. Dar căutaţi mai întâi împărăţia Lui şi neprihănirea Lui şi 
toate aceste lucruri vi se vor adăuga.” Matei 6:31-33. 

 
CE CONSTITUIE PĂGÂNISMUL 

 
Este mai mult decât ceea ce apare la suprafaţă. Nu suntem conştienţi cât de des ne numim singuri 

păgâni. Luaţi în considerare chiar această aparentă diferenţă dintre păgân şi închinătorul adevăratului 
Dumnezeu: păgânul nu este mulţumit fără un dumnezeu pe care îl poate vedea, în timp ce creştinul se 
încrede în Dumnezeul care locuieşte în lumina de care nici un om nu se poate apropia, pe care nici un 
om nu L-a văzut, nici nu Îl poate vedea. 1 Timotei 6:16. Pe scurt, păgânul nu se poate încrede în 
dumnezeul său fără să îl vadă, în timp ce creştinul are la fel de multă încredere în Dumnezeul său când 
nu Îl poate vedea ca şi atunci când L-ar vedea. Nimeni nu s-ar plânge vreodată dacă ar putea vedea 
imediat tot ce îşi doreşte. Când nu putem vedea cum urmează să înaintăm începem să murmurăm şi să 
ne îngrijorăm. , Da, există murmur în cuvintele celui descurajat: „Dumnezeu m-a părăsit”. Pentru că nu 
Îl poate vedea pe Dumnezeu, crede că El nu există. Ne îndoim de Dumnezeu, deoarece nu Îl putem 
vedea. Nu putem suporta ca El să lucreze după o perdea. În acest fel noi înşine ne proclamăm păgâni. 
Oamenii pot crede că nu este un lucru atât de mare să crezi în Dumnezeu, dar în realitate a crede în 
Dumnezeu este totul. Adevărata credinţă în Dumnezeu înseamnă libertate din îngrijorare, deoarece 
Dumnezeu are grijă de noi şi ne spune să Îi aruncăm Lui toată grija noastră. 1 Petru 5:7. 

 
APROPIEREA LUI DUMNEZEU 

 
„Eu sunt cu tine.” De aceea nu ne temem. Isus a venit şi a spus: „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, 

până la sfârşitul lumii”, şi tocmai spusese: „Toată puterea Îmi este dată Mie în cer şi pe pământ”. Matei 
28:18, 20. El nu ne poate lăsa sau părăsi, deoarece El umple cerul şi pământul. Ieremia 23:24. În fiecare 
rază de soare, în fiecare picătură de apă, în fiecare suflare de aer, Domnul este prezent, iar prezenţa Sa 
cu noi are scopul de a ne da odihnă. Exodul 33:14. Cât de aproape este El, când putem să Îi simţim 
respiraţia peste obrazul nostru, chiar în nările noastre. „Căci ce naţiune este atât de mare care să Îl aibă 
pe Dumnezeu atât de aproape de ei cum este Domnul Dumnezeul nostru în toate lucrurile pentru care Îl 
chemăm?” Deuteronom 4:7. 

 
PREZENŢA SALVATOARE A LUI HRISTOS 

 
„Nu te teme!” De ce nu? „Pentru că Eu sunt cu tine.” Domnul a lăsat ca raport câteva exemple 

referitoare la puterea salvatoare a prezenţei Sale, astfel ca noi să putem învăţa să nu ne temem. După 
minunea hrănirii celor cinci mii cu cinci bucăţi de pâine, când oamenii erau pe cale să Îl ia pe Isus cu 
forţa şi să Îl facă rege, El i-a forţat pe ucenici să urce în barcă şi să meargă înaintea Lui pe partea 
cealaltă a mării, în timp ce El a trimis mulţimea încolo. Noaptea a venit, iar „marea s-a ridicat pentru că 
sufla un vânt puternic” şi barca în care erau ucenicii „era acum în mijlocul mării, azvârlită de valuri”, 
„era întuneric şi Isus nu venise la ei”. Atunci, dintr-o dată, au văzut o formă umblând liniştit pe apele 
înfuriate şi au ţipat de frică, dar Isus le-a spus: „Eu sunt”, „nu vă temeţi”. Este acelaşi cuvânt: „Nu te 
teme, căci Eu sunt cu tine”. Ei credeau că sunt singuri pe ape, dar ochiul Lui a fost asupra lor tot timpul. 
Numele Lui este EU SUNT şi El era cu ei când nu puteau să Îl vadă la fel de mult cum a fost atunci 
când li s-a arătat. 

 
AUTORUL ŞI DESĂVÂRŞITORUL 

 
Când ucenicii L-au recunoscut pe Domnul, „au fost bucuroşi să Îl primească în barcă”. Frica lor s-a 

dus. Şi apoi? „Imediat barca a fost la locul spre care mergeau.” El este începutul şi sfârşitul. Împreună 
cu prezenţa Lui este împlinirea tuturor lucrurilor. Sarcina care tocmai a fost începută este încheiată dacă 
este începută în El. Ei nu se mai temeau după ce Isus a venit la ei; deşi nu există un motiv mai mare 
pentru a se teme înainte să Îl vadă decât a fost după. Ne-am putea teme în vreo împrejurare dacă L-am 
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putea vedea pe Isus chiar înaintea noastră sau la dreapta noastră? Voi spuneţi: „Nu, deloc”. Dar ne 
temem şi totuşi El este prezent. „L-am aşezat pe Domnul mereu înaintea mea; pentru că El este la 
dreapta mea, nu mă voi clătina.” Psalmul 16:8. Sunt temerile noastre datorate faptului că nu avem 
încredere în puterea salvatoare a lui Isus? Sau pentru că nu credem că El este prezent? În orice caz, sunt 
rămăşiţe ale păgânismului de care nu am scăpat încă. 

 
ÎN FOC 

 
Erau trei evrei captivi în Babilon care au dovedit puterea prezenţei Domnului. Un decret aspru a fost 

pus în vigoare, poruncind tuturor să se plece înaintea chipului de aur pe care regele l-a ridicat. Pedeapsa 
pentru desconsiderarea decretului era arderea în cuptor. Ei au refuzat în mod absolut să se plece înaintea 
chipului. Aici era un test referitor la cine era Dumnezeu. Era regele şi idolii lui? Sau era Dumnezeul lui 
Israel? Dacă cei trei tineri s-ar fi plecat de teamă, ce ar fi spus fapta lor? Ar fi spus că ei nu cred în 
Dumnezeu, că nu se puteau încrede în El să îi scape de rege şi de idolii lui. Dar mărturisirea lor de 
credinţă era mai mult decât o teorie. Ei ştiau în cine cred şi că Dumnezeul lor era capabil să îi scape. Aşa 
că au mers în cuptorul aprins, în care focul era aşa de puternic încât a ucis pe oamenii care i-au adus pe 
ei aproape pentru a-i arunca acolo. Dar ce s-a întâmplat cu ei? Dumnezeu spusese: „Când umbli prin 
foc, nu vei fi ars, iar flacăra nu te va apuca”; şi aşa a fost. Doar legăturile lor au fost arse şi cei trei tineri 
s-au ridicat şi au umblat în picioare în mijlocul cuptorului, pentru că Dumnezeu era cu ei. Atunci regele 
a poruncit să fie scoşi afară şi „prinţii, guvernatorii, căpitanii şi sfătuitorii regelui, adunaţi laolaltă, i-au 
văzut pe aceşti oameni asupra trupurilor cărora focul nu avea nici o putere, nici măcar un fir din capul 
lor nu a fost pârlit, nici nu aveau hainele schimbate, nici miros de foc nu era peste ei”. Daniel 3:27. 

 
 

PREZENT, DEŞI INVIZIBIL 
 

V-aţi gândit vreodată că nu mai auzim nimic despre cea de-a patra formă după ce cei trei tineri au 
fost scoşi din cuptor? A fost clar văzut pentru câteva momente, umblând încoace şi încolo cu ei în 
flăcări, apoi uşile s-au deschis şi oamenii au fost chemaţi afară şi însoţitorul lor a dispărut. I-a părăsit 
El? - Nicidecum; era la fel de aproape de ei când nu Îl puteau vedea ca şi atunci când S-a arătat. De fapt, 
nu avem nimic care să spună că cei trei tineri L-au văzut în foc. Apariţia Lui a fost mai mult spre 
beneficiul regelui şi al curţii sale idolatre decât pentru cei trei. Ei ştiau că El este prezent fără să Îl vadă. 
Conştientizarea prezenţei Lui a fost aceea care i-a făcut capabili să stea în picioare nemişcaţi în prezenţa 
ameninţării pedepsei. Dumnezeu este neschimbător. Isus Hristos este acelaşi ieri şi pentru totdeauna, de 
aceea El este la fel de aproape când este nevăzut ca şi atunci când este văzut. Cei care cred şi se încred 
în prezenţa Sa când nu Îl pot vedea vor avea la sfârşit privilegiul să Îi vadă faţa şi să Îl privească pentru 
totdeauna. 

 
LOCUIND CU UN FOC VEŞNIC 

 
Vine timpul când „cerurile aprinse vor pieri şi elementele se vor topi de căldura mare”. 2 Petru 3:12. 

„Pământul de asemenea va arde şi toate lucrările de pe el vor arde.” Atunci locuitorii pământului vor fi 
arşi şi puţini oameni vor fi lăsaţi. Isaia 24:6. Cine vor fi acei puţini lăsaţi? Doar acei care sunt capabili să 
locuiască într-un foc mistuitor şi în mijlocul flăcărilor veşnice. Isaia 33:14, 15.Numai acei care fac din 
Cel Prea Înalt locuinţa lor, fiind încrezători în prezenţa Sa, chiar dacă pare că i-a părăsit, vor fi capabili 
să locuiască în mijlocul focului care va mistui pământul, pentru că ei locuiesc cu Dumnezeu şi 
„Dumnezeul nostru este un foc mistuitor”. Evrei 12:29. Această făgăduinţă din Isaia va fi foarte reală 
pentru mulţi cu mult înainte de încheierea timpului. Dar nimeni nu va putea să se încreadă în ea când 
marele test va veni în afară de aceia care au trăit în conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu şi dovada ei 
în eliberarea din păcat. 

 
DUMNEZEU CU NOI 

 
Care este rezultatul practic de zi cu zi al faptului că Îl avem pe Dumnezeu cu noi? Ei bine, 
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bineînţeles, în primul rând este acela că avem viaţa, respiraţia şi toate celelalte lucruri, căci „în El trăim, 
ne mişcăm şi ne avem fiinţa”. Oricine din această lume primeşte aceste lucruri de la Domnul; dar cei 
care Îi recunosc prezenţa şi care îşi găsesc plăcerea în ea, obţin beneficii pe care alţii nu le au. Despre 
Hristos citim că Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere şi că „mergea din loc în vindecând pe 
toţi cei care erau asupriţi de diavolul; pentru că Dumnezeu era cu El”. Fapte 10:38. Astfel, beneficiul pe 
care îl primesc cei care iubesc şi recunosc prezenţa lui Dumnezeu cu ei, este puterea de a face bine 
altora. Acum, amintiţi-vă că numele lui Isus este „Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu cu noi”. 
Matei 1:28. El este cu noi în toate zilele până la sfârşit şi de aceea Dumnezeu este cu noi, pentru ca noi, 
ca şi El, să facem bine. 

Despre copilul Samuel citim: „Şi Samuel creştea şi Domnul era cu el şi nu lăsa nici un cuvânt de-al 
său să cadă la pământ”. 1 Samuel 3:19. Rezultatul faptului că Dumnezeu era cu el a fost că el vorbea „ca 
oracolele lui Dumnezeu”, astfel încât cuvintele sale erau prea valoroase ca să fie pierdute. Dacă Îl 
invităm pe Dumnezeu să stea cu noi, trebuie să consimţim să Îi permitem să Se ocupe de toate treburile 
noastre şi de noi de asemenea; dar aceasta nu trebuie considerată o suferinţă, de vreme ce calea Sa este 
perfectă. 

Probabil că cel mai instructiv caz care să ilustreze prezenţa lui Dumnezeu cu un om este cel al lui 
Iosif. „Patriarhii, mişcaţi de invidie, l-au vândut pe Iosif în Egipt; dar Dumnezeu era cu el şi l-a scăpat 
din toate durerile şi i-a dat favoare şi înţelepciune în ochii lui Faraon.” Fapte 7:9, 10. Observaţi că 
Dumnezeu era cu el în timp ce se cobora în Egipt, deşi mergea ca un sclav. Nu doar în prosperitate era 
Dumnezeu cu el, ci şi în suferinţa lui. Într-adevăr, Dumnezeu a fost Cel care l-a trimis pe Iosif în Egipt. 
Când Iosif a ajuns în Egipt a fost vândut din nou, dar Domnul nu l-a părăsit. „Domnul era cu Iosif şi era 
un om înfloritor; el era în casa stăpânului său egipteanul.” Geneza 39:1, 2. Dar nu era totul neted 
înaintea lui, cu toate că Dumnezeu era cu el. Iosif a fost acuzat pe nedrept şi, fără să i se dea vreo şansă 
de a se îndreptăţi, a fost aruncat în închisoare. Cu siguranţă că atunci Domnul l-a uitat. Nicidecum. 
„Domnul era cu Iosif şi i-a arătat milă şi i-a arătat favoarea înaintea păzitorului închisorii. Şi păzitorul 
închisorii a dat pe mâna lui Iosif toţi prizonierii care erau în închisoare; iar el era autorul a tot ce făceau 
ei. Şi păzitorul închisorii nu se uita la nimic din ceea ce era pe mâna lui, pentru că Domnul era cu el şi 
ceea ce făcea, Domnul făcea să prospere.” Geneza 39:21-23. Domnului nu Îi este teamă sau ruşine să 
meargă în închisoare, aşa că faptul că un om este în închisoare nu dovedeşte că Domnul l-a lăsat. Într-
adevăr, Domnul este deseori în închisoare. Vezi Matei 25:36, 43. 

După un lung timp şi aşteptare obositoare, Iosif a fost scos din închisoare şi aşezat peste ţara 
pământului. El devenise practic regele Egiptului. Era stăpân peste toată ţara şi tot ce îi lipsea era scaunul 
de pe tron. Iosif nu a ştiut de ce s-a dus la închisoare până ce Faraon a trimis după el; şi atunci a aflat că 
aceea era calea spre locul puterii. Dar Iosif nu şi-a pierdut timpul murmurând, altfel nu ar fi putut vedea 
calea afară din închisoare. Putem să ne uităm înapoi în timp şi văzând în acelaşi timp sfârşitul 
experienţei prin care a trecut, ni se pare normal ca Iosif să fi făcut astfel. Dar trebuie să ne amintim că 
lui Iosif lucrurile i se păreau la fel de negre şi de lipsite de speranţă în timpul acelor ani din închisoare 
cum ni s-ar fi părut nouă. Dacă am vedea drumul nostru clar, nu am murmura niciodată, nici nu ne-am 
îndoi de prezenţa şi bunătatea lui Dumnezeu. Iosif nu putea să vadă înainte, dar lui nu i-a păsat de acest 
lucru; Dumnezeu a fost cu el tot drumul şi aceasta era suficient; nu avea nevoie să vadă înainte. Dacă 
ne-am aminti că El cunoaşte drumul pe care mergem şi poate vedea sfârşitul de la început, ne va face să 
câştigăm mult timp şi ne va salva din descurajarea nefolositoare. Dumnezeu este cu noi în întuneric ca şi 
în lumină, în foc, în apă, în închisoare, ca şi în timpul de pace şi prosperitate. 
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CAPITOLUL 48 
MARTORII LUI DUMNEZEU 

 
(Isaia 43:8-13) 

„Aduceţi pe orbii care au ochi şi pe surzii care au urechi. Toate naţiunile să fie strânse laolaltă 
şi popoarele să fie adunate; cine dintre ei poate spune asta şi să ne arate lucrurile dinainte? Să îşi 
aducă martorii ca să poată fi îndreptăţiţi; sau să audă şi să spună: Este adevărul. Voi sunteţi 
martorii Mei, spune Domnul, şi Slujitorul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, să Mă credeţi şi să 
înţelegeţi că Eu sunt; înainte de Mine nu a fost format nici un dumnezeu şi nici după Mine nu va 
fi. Eu, Eu sunt Domnul; şi în afară de Mine nu există Mântuitor. Eu am declarat, am salvat şi am 
arătat şi nu există nici un dumnezeu străin printre voi; de aceea voi sunteţi martorii Mei, spune 
Domnul, că Eu sunt Dumnezeu. Da, înainte să fie ziua, sunt Eu; nu este nimeni care să scape din 
mâna Mea; Eu voi lucra şi cine va îngădui?”  

 
 

O NOUĂ PROVOCARE 
 

Această lecţie ne aduce chiar în inima procesului. Toate naţiunile sunt provocate să vină la tribunal 
cu martorii lor şi să se justifice în opoziţia lor faţă de Dumnezeu. Ei refuză să se supună autorităţii Lui. 
În acest caz se cuvine să fie capabili să se arate superiori faţă de El. Aceasta este o repetiţie a chemării 
făcute în capitolul 41, dar studentul va observa că Domnul anulează ceva din cererile Sale asupra lor. În 
prima împrejurare El i-a chemat pe toţi să vină şi să îşi aducă argumentele lor puternice, spunând: „Să 
vină şi să ne arate ce se va întâmpla; să arate lucrurile dinainte, care sunt ele, ca să reflectăm asupra lor 
şi să ştim sfârşitul lor; sau să ne declare lucrurile care vor veni. Arătaţi lucrurile care au să vină de aici 
înainte, ca să ştim că sunteţi dumnezei.” Aceasta era întru totul prea mult şi nu era nimeni care să poată 
rosti vreun cuvânt. Acum Domnul spune: „Cine dintre ei poate spune asta şi să arate lucrurile dinainte?” 
Ei nu pot spune lucrurile care vor veni; foarte bine, să încercăm ceva mai uşor: arătaţi ce s-a întâmplat. 
Cu siguranţă, aceasta reprezintă cel mai puţin din ceea ce ar putea fi cerut de la cei lăudăroşi. 

 
PROFETUL, SINGURUL ISTORIC ADEVĂRAT 

 
Dar ei nu pot face nici măcar asta. Se cere la fel de multă putere profetică pentru a spune în mod 

corect ce s-a întâmplat ca şi pentru a spune ce va avea loc în viitor. Sunt mii de istorii scrise, dar după ce 
le-ai citit pe toate, nu şti adevărul despre lucrurile pe care le-au tratat. Multe din evenimentele 
consemnate nici nu au avut loc, nu sunt decât bârfe locale care au crescut o dată cu povestirea lor şi 
după un răstimp de câteva sute de ani au fost luate drept fapte. Oricine ştie cum cresc zvonurile şi cum 
în câteva zile vor fi repetate ca fapte autentice cu toată seriozitatea de cele mai bine intenţionate 
persoane. Se spune că Von Ranke, unul dintre cei mai mari istorici, are o exemplificare a acestui 
principiu, care l-a făcut foarte atent în scrierea lui. A lipsit de acasă câteva zile şi în timpul absenţei lui 
s-a produs un accident în care au fost păgubite câteva persoane. La întoarcere, a încercat să stabilească 
faptele cazului, dar nici unul dintre informatorii lui, toţi cei care văzuseră chestiunea, nu se potrivea cu 
celălalt în raportul său. Unul avea o poveste, celălalt o alta. Bineînţeles, era posibil ca nici una să nu fie 
corectă şi era cât se poate de probabil ca toţi să fie mai mult sau mai puţin greşiţi. Atunci istoricul a 
spus: „Dacă nu pot obţine faptele exacte despre ceea ce s-a întâmplat în propriul meu cartier acum 
câteva zile, atunci când voi vorbi faţă în faţă cu martorii, cum pot fi sigur de ce s-a întâmplat cu sute de 
ani în urmă?” Nu trebuie să mergem mai departe pentru a experimenta ceva de acest gen; cine nu a avut 
multe experienţe în încercarea de a afla detaliile unei chestiuni? Carlyle însuşi, un istoric, spune: „Istoria 
nechibzuită, întotdeauna, mai mult sau mai puţin, rezumatul scris al Zvonului, oferă informaţii atât de 
neimportante încât nu ar fi nici o diferenţă dacă nu ar fi fost menţionate.” Chiar şi atunci când avem 
faptele exacte consemnate, istoricul uman nu ne poate spune adevărul a ceea ce stă în spatele 
evenimentelor: motivele celor implicaţi. El trasează raţionamente, dar nu poate citi inima; şi astfel 
adevărata istorie rămâne o carte sigilată. Doar la Judecată va fi cunoscut adevărul exact al tuturor 
lucrurilor. Când lucrurile ascunde ale întunericului vor fi aduse la lumină şi intenţiile inimii vor fi 
arătate (1 Corinteni 4:5) la venirea Domnului, atunci vom putea studia istoria lumii în siguranţă. 
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CUM SĂ STUDIEM ISTORIA 

 
Dar nu putem şti nimic despre trecut? Trebuie să desconsiderăm tot ce citim în istorie? Tot studiul 

istoriei este inutil? Da şi nu. Putem studia istoria cu folos sau o putem studia fără nici un folos. Putem şti 
unele din lucrurile care s-au petrecut în trecut dacă studiem în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, care 
era, este şi va veni şi astfel ştie lucrurile trecute, prezente şi viitoare în egală măsură. El poate face ceea 
ce îi provoacă pe păgâni să facă, să spună lucrurile de dinainte şi, de asemenea, ce va veni. Oricine 
studiază istoria şi ignoră revelaţia pe care o dă Dumnezeu, ar fi mult mai bine să lase studiul la o parte. 
Este mai rău decât inutil. Dumnezeu, care cunoaşte inimile oamenilor, spune întotdeauna adevărul exact 
şi doar El o poate face. Dacă mai întâi devenim familiarizaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, cunoscându-l 
nu doar ca pe un raport al faptelor, ci ca o putere vie, putem citi istoria scrisă a oamenilor cu folos, 
pentru că fiind umpluţi de Spiritul adevărului, vom fi capabili de a discerne între adevăr şi eroare chiar 
şi în lucrurile despre care Biblia nu vorbeşte în mod particular. Când spunem că Biblia este locul pentru 
studiul istoriei, nu spunem că Biblia conţine un raport a tot ce s-a petrecut în trecut, nici măcar tot ce ne 
este de folos să ştim, dar Biblia conţine un contur al întregii istorii, chiar şi referitor la ceea ce se 
cheamă „timpurile preistorice”, astfel că este un ghid credincios şi face capabil pe cineva să cunoască 
adevărul. Aceasta este făgăduinţa lui Isus „Dacă veţi continua în Cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat 
ucenicii Mei şi veţi cunoaşte adevărul.” Ioan 8:31, 32. Omul nu poate spune nici măcar adevărul despre 
ce se petrece în propria lui inimă; cât de nebunească este deci pretenţia sa de înţelepciune în faţa lui 
Dumnezeu! 

 
 
 
 

DOAR DUMNEZEU VORBEŞTE ADEVĂRUL 
 

„Să îşi aducă martorii ca să se poată justifica.” Dacă oamenii ar putea spune adevărul, tot adevărul, 
atunci urmează că vor fi îndreptăţiţi. Aceasta este evident în sine. Dacă oamenii îşi pot dovedi 
afirmaţiile, dacă pot face cuvintele lor să rămână pentru totdeauna, atunci nu ar fi nici un caz împotriva 
lor. În această situaţie, Dumnezeu ar fi făcut de ocară, deoarece cuvintele lor sunt împotriva Lui. Dar 
fiecare zi arată cât de incapabil este omul să spună adevărul, chiar şi atunci când nu vrea să înşele. 
Dimpotrivă, Cuvântul lui Dumnezeu este fixat pentru totdeauna în cer, şi chiar gândurile inimii Lui 
durează în toate generaţiile. Psalmul 119:89; 33:11. Astfel, în loc de a căuta să vă îndreptăţiţi, să auzim 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să spunem: „Este adevărul”. 

 
OAMENII SĂ FIE PURTĂTORII DE CUVÂNT 

AI LUI DUMNEZEU 
 

Acum, Dumnezeu vorbeşte oamenilor pe care i-a chemat de la nord şi de la sud şi de la marginile 
pământului, tuturor celor chemaţi după numele Său şi le spune: „Voi sunteţi martorii Mei”. Dumnezeu a 
vorbit, dar Cuvântul Său este negat. Caracterul Său a fost blamat; este evident deci că El trebuie să aibă 
pe cineva care să depună mărturie în favoarea Sa, dacă va câştiga acest caz. Aceasta nu este teorie, ci 
este un fapt real. Dacă nu s-ar găsi nimeni care să mărturisească pentru Dumnezeu, El Şi-ar pierde cazul, 
deoarece acuzaţia împotriva Lui este aceea că nu poate salva. El a început făcându-l pe om şi punându-l 
ca domn peste pământ; omul şi-a pierdut stăpânirea; s-a întors împotriva Celui care îl desemnase să Îl 
reprezinte; dacă deci Dumnezeu ar fi fost incapabil să câştige pe cineva înapoi la El, care să fie un 
martor credincios şi adevărat, aceasta ar fi dovedit că nu este Dumnezeu. Aşa că Dumnezeu trebuie să 
aibă martori şi îi va avea, chiar dacă va trebui să facă oameni noi din pietre. Deşi Dumnezeu a vorbit, El 
Şi-a lăsat cazul pe seama mărturiei oamenilor. Prin vieţile oamenilor va învăţa lumea adevărul lui 
Dumnezeu. Ioan 17:21. 

Suntem asociaţi cu Isus ca martori în acest caz. Domnul spune: „Voi sunteţi martorii Mei şi 
Slujitorul Meu pe care L-am ales”. Vezi capitolul 42:1-4. De la El trebuie să învăţăm felul de mărturie 
ce trebuie dată. „Nici un om nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Fiu născut, care este în sânul 
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Tatălui, El L-a făcut cunoscut.” Ioan 1:18. Doar în Hristos putem să ştim cine este Dumnezeu, astfel 
încât să putem mărturisi în favoarea Sa. Îl putem cunoaşte doar aşa cum ni se revelează El. Deci să 
studiem mai întâi pe Hristos ca martor al lui Dumnezeu. 

 
HRISTOS, MARTORUL CREDINCIOS ŞI ADEVĂRAT 

 
Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu şi este numit Credincios şi Adevărat. Apocalipsa 19:11-13. 

El este „martorul credincios şi adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu”. Apocalipsa 3:14. Înaintea lui 
Pilat din Pont El „a dat o mărturie bună” (1 Timotei 6:13) şi i-a spus: „Pentru acest sfârşit M-am născut 
şi pentru această cauză am venit în lume, ca să aduc mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr 
ascultă glasul Meu.” Ioan 18:37. El Însuşi este adevărul. Ioan 14:6. În El locuieşte toată plinătatea, de 
aceea El spune tot adevărul; şi în El nu este nici o nelegiuire, astfel că El nu spune decât adevărul. Prin 
urmare, El este un martor perfect, El nu mărturiseşte din zvonuri, ci spune: „Noi vorbim ceea ce 
cunoaştem şi mărturisim ceea ce am văzut.” Ioan 3:11. 

Isus a putut să dea o mărturie perfectă, deoarece „Dumnezeu era cu El”. „Dumnezeu era în Hristos, 
împăcând lumea cu Sine, neţinând în seamă nelegiuirile lor.” 2 Corinteni 5:19. Dar Dumnezeu este cu 
noi, implorând prin noi aşa cum făcea prin Hristos, iar noi suntem ambasadori în locul lui Hristos. 
Astfel, dacă nu Îl reprezentăm cum se cuvine pe Domnul este pentru că respingem prezenţa Sa. 

 
SPIRITUL MARTORULUI ADEVĂRAT 

 
Când Dumnezeu ne atrage atenţia la Slujitorul Său pe care Îl susţine El, spune: „Am pus Spiritul 

Meu peste El”. Isaia 42:1. „Spiritul este Cel care aduce mărturie, pentru că Spiritul este adevărul.” 1 
Ioan 5:6. Fără Spiritul adevărului, nimeni nu poate spune adevărul; chiar viaţa lui este o minciună. 
Astfel, înainte ca Hristos să Îşi trimită ucenicii, a spus: „Veţi primi o putere când va veni peste voi 
Duhul Sfânt şi veţi fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi în cele mai îndepărtate părţi 
ale pământului.” Fapte 1:8. Suntem astfel aşezaţi la egalitate cu Hristos în chestiunea mărturisirii, de 
vreme ce ni se dă şi nouă acelaşi Spirit pe care l-a avut El. 

 
MUSTRĂRILE ÎNVĂŢĂTURII 

 
Înţelepciunea strigă şi spune: „Întoarceţi-vă la mustrarea Mea; iată, voi turna Spiritul Meu peste voi, 

vă voi face cunoscute cuvintele Mele.” Proverbe 1:23. Aceasta este în legătură cu solia mângâierii. 
Spiritul Sfânt, Mângâietorul, aduce convingerea; dacă ne întoarcem la mustrările Lui, primim plinătatea 
Spiritului şi astfel cunoaştem cuvintele lui Dumnezeu; iar apoi Spiritul, locuind în noi, va mărturisi 
adevărul. Această mărturie nu va fi doar verbală, ci va fi mărturia vieţii, descoperindu-se în „dragoste, 
bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândeţe, bunătate, credinţă, umilinţă, temperanţă” (Galateni 5:22, 23); 
pe scurt, toate atributele lui Dumnezeu. 

 
MĂRTURIA CREAŢIEI 

 
Toată natura mărturiseşte despre Dumnezeu. Puterea Lui veşnică şi divinitatea Lui sunt descoperite 

în tot ce a făcut. Romani 1:20. Chiar printre popoarele păgâne, unde Scripturile nu au fost niciodată 
văzute, nu S-a lăsat fără martori, în faptul că a făcut bine şi a dat ploaie şi anotimpuri roditoare, oferind 
hrană şi bucurie oamenilor. Fapte 14:17. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu.” Din creaţia inanimată 
învăţăm tipul de mărturie pe care Domnul o doreşte. Este pur şi simplu descoperirea prezenţei Sale. 
Înseamnă pur şi simplu a lăsa lumea să ştie că El este. În faptul că El este, este în noi; astfel, dacă în 
vieţile noastre nu se descoperă caracterul lui Dumnezeu, suntem martori falşi; L-am făcut să pară altfel 
decât este. 

Dumnezeu are o pretenţie faţă de toţi oamenii; cu toţii sunt pe drept martorii Lui. El i-a chemat pe 
toţi şi le-a dat tuturor preţul mărturiei, sângele lui Hristos – propria Sa viaţă. Nu există suflet pe pământ 
care să nu trăiască doar prin viaţa lui Dumnezeu, viaţa care ne este asigurată de moartea lui Isus Hristos 
pe care L-a trimis El. De vreme ce toţi primim viaţă de la El şi este propria Lui viaţă, este evident că 
numai caracterul lui Dumnezeu se cuvine să fie descoperit în toţi. Dacă vreunul nu descoperă caracterul 
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lui Dumnezeu, atunci înseamnă fie că nu a primit viaţa lui Hristos (ceea ce e o minciună) fie că 
Dumnezeu este unul ca el, care e de asemenea o minciună. Oricine care mărturiseşte împotriva Lui este 
astfel unul din martorii lui Dumnezeu care a jurat fals. 

 
DOAR DUMNEZEU ARE PUTEREA 

 
În ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi când era evident că nimeni altcineva nu ne-ar fi putut ajuta, 

El a dat dovada că este Dumnezeu. Versetul 2 a fost în mod special decretat când Israel a ieşit din Egipt 
şi a trecut Marea Roşie. Toţi idolii Egiptului au fost aruncaţi şi lucrurile în care se încredeau egiptenii s-
au dovedit nefolositoare şi au fost distruse. Dumnezeu Şi-a salvat poporul când nu era nici un dumnezeu 
străin între ei şi au recunoscut că Iehova era un Rege mare deasupra tuturor dumnezeilor. Lucrând între 
ei, erau martori că El este Dumnezeu. Noi înşine suntem în aceeaşi poziţie. În fiecare zi suntem martori 
inconştienţi că El este Dumnezeu. Oricare alţi dumnezei ar sluji oamenii în afară de adevăratul 
Dumnezeu, sunt dumnezei făcuţi după propria lor facere şi astfel, de mai puţină putere decât oamenii 
înşişi. În fiecare zi oamenii respiră, fără să facă din asta un punct de meditaţie, chiar se întind noaptea şi 
dorm, pierzând toată cunoştinţa, totuşi continuă să respire. Fiecare respiraţie este astfel o mărturie a 
prezenţei şi puterii iubitoare a lui Dumnezeu. Apoi, când oamenii vorbesc împotriva lui Dumnezeu sau 
vorbesc ceea ce nu e adevărat, se dovedesc singuri martori falşi, deoarece mărturia lor este 
contradictorie. Cu respiraţia care este dovada iubirii şi puterii lui Dumnezeu, Îl neagă. Cazul lui 
Dumnezeu este sigur; nu este nimeni care să poată elibera şi nu este nimeni care să poată smulge pe cei 
salvaţi din mâna Sa. 

Aici există cea mai minunată binecuvântare imaginabilă, că toţi suntem pe drept martori. Toţi 
suntem „acceptaţi în Cel iubit”. El nu a alungat nici măcar un singur suflet. În faptul că El nu alungă 
nicidecum pe nimeni, ci îi primeşte, îi iartă şi îi curăţă pe toţi, făcându-i creaturi noi, regi şi preoţi, 
Dumnezeu Îşi apără cazul. Dumnezeu este obligat să îi primească pe toţi cei care vin la El, altfel 
acuzaţia împotriva Lui ar fi adevărată. Dar nu este vorba doar dacă Dumnezeu îi acceptă sau nu. El nu 
lasă acest lucru nesigur. Adică, El nu dă nimănui vreun motiv de îndoială dacă îl va primi sau nu. Nu, 
Dumnezeu Însuşi merge şi caută ce este pierdut şi ori de câte ori găseşte vreunul care Îi dezonorează 
numele, poate fiind chiar lungit beat într-un şanţ ca un animal în loc să stea în picioare drept ca un rege, 
aşa cum făcuse Dumnezeu pe om, El spune: „Tu Îmi aparţii Mie; eşti unul dintre martorii Mei; am 
dreptul la mărturia ta, pentru că ţi-am dat viaţa Mea.” Şi prin puterea propriei Lui vieţi, prin puterea prin 
care El este din veşnicie în veşnicie şi prin care susţine toate lucrurile, El Îşi va arăta caracterul Său 
perfect în viaţa acelui om degradat, dacă omul se va preda Lui. El spune: „Eu voi lucra, şi cine va putea 
îngădui?” 
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CAPITOLUL 49 
PURTĂTORUL PĂCATULUI 

 
(Isaia 43:14-28) 

„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: De dragul vostru am trimis în 
Babilon şi îi voi doborî pe toţi dintre ei ca fugari, chiar pe haldei, în corăbiile bucuriei lor. Eu sunt 
Domnul, Sfântul tău, Creatorul lui Israel, Regele tău. Aşa vorbeşte Domnul, care face o cale în 
mare şi o cărare în apele puternice, care produce carul şi calul, armata şi puterea; ei se întind 
laolaltă şi nu se ridică; sunt stinşi, înăbuşiţi ca inul: Nu vă amintiţi de lucrurile dinainte, nici nu 
luaţi seama la lucrurile din vechime. Iată, voi face un lucru nou; acum va fi produs; să nu îl 
cunoaşteţi voi? Voi face o cale în pustie şi râuri în deşert. Fiarele câmpului Mă vor onora, şacalii 
şi struţii pentru că am dat ape în pustie şi râuri în deşert, ca să dau de băut poporului Meu, 
aleşilor Mei: poporului pe care l-am format Eu Însumi, ca să Îmi poată aduce laude. Totuşi, tu nu 
M-ai chemat, Iacob, ci ai fost plictisit de Mine, Israel. Nu Mi-ai adus viţeii ofrandelor tale; nici nu 
M-ai onorat cu sacrificiile tale. Nu te-am făcut ca să slujeşti cu ofrande, nici nu te-am obosit cu 
tămâie. Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu bani, nici nu M-ai săturat cu grăsimea 
sacrificiilor tale, ci M-aţi făcut să slujesc cu păcatele tale, M-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu, Eu 
sunt Acela care îţi şterg fărădelegile de dragul Meu şi nu Îmi voi aminti de păcatele tale. Adu-Mi 
aminte; să judecăm împreună; declară-ţi cauza, ca să fii îndreptăţit. Primul tău tată a păcătuit şi 
interpreţii tăi au păcătuit împotriva Mea. De aceea, voi pângări pe prinţii sanctuarului şi îl voi 
face pe Iacob un blestem, iar pe Israel o ocară.” 

 
 

PUTEREA LUI DUMNEZEU DE A ELIBERA 
 

Din nou ni se aminteşte de puterea lui Dumnezeu şi de grija Sa pentru poporul Său. Ne amintim din 
capitolul 40 că Israel spune: „Calea mea este ascunsă de Domnul şi judecata mea este nebăgată în seamă 
de Dumnezeul meu.” De aceea Dumnezeu spune ce a făcut de dragul lor. Toţi vrăjmaşii poporului Său, 
care şi-au pus încrederea în vasele lor de război, sunt luaţi captivi de El. El eliberează poporul Său din 
robie, făcând chiar o cale în mare şi o cărare în apele puternice, aşa cum a făcut când a scos pe Israel din 
Egipt. Carul şi calul, armata şi puterea, sunt ca un nimic în comparaţie cu Domnul. „El a aruncat în mare 
calul şi călăreţul lui.” „Carele lui faraon şi armata lui, El le-a aruncat în mare; şi căpitanii lui aleşi sunt 
aruncaţi în Marea Roşie. Adâncurile i-au acoperit, s-au scufundat la fund ca o stâncă.” Exodul 15:1, 4, 5.  

Aceea a fost o eliberare minunată, dar Domnul va face lucruri chiar mai minunate. „Iată vin zile, 
zice Domnul, când nu vor mai spune: Domnul trăieşte, care a scos pe copiii lui Israel din Egipt, ci 
Domnul trăieşte, care a scos şi a condus sămânţa casei lui Israel din ţara de nord şi din toate ţările în 
care îi dusesem; şi vor locui în propria lor ţară.” Ieremia 23:7, 8. Lucrurile pe care Dumnezeu încă le va 
mai face pentru poporul Său sunt atât de mari încât evenimentele minunate ale Exodului vor păli ca 
nesemnificative pe lângă ele. 

 
COPIII LUI DUMNEZEU ELIBERAŢI DIN EGIPT 

 
Domnul este Dumnezeul care şi-a scos poporul din ţara Egiptului. „Din Egipt am chemat pe Fiul 

Meu”, spune Domnul prin profet şi acest lucru este adevărat pentru fiecare din fiii Săi. Din Egipt trebuie 
să venim cu toţii; şi acea minunată eliberare din zilele lui Moise va sta ca dovadă a puterii lui Dumnezeu 
de a salva şi ca o dovadă a înviorării credinţei, până ce ultima, finala eliberare va fi realizată şi atunci 
pentru toată eternitatea „lucrul cel nou” pe care Dumnezeu l-a făcut va fi subiectul celor salvaţi. În 
împlinirea acestui nou lucru, Domnul va face o cale în pustie şi râuri în deşert pentru a da de băut 
martorilor Săi aleşi, slujitorilor Săi. Acum, acest lucru a fost scris la aproape o mie de ani de la ieşirea 
din Egipt, când Dumnezeu a făcut să apară ape în locurile uscate ca un râu pentru ca Israel să poată bea; 
şi de vreme ce, de la acel timp nu s-a mai întâmplat ceva asemănător, adică nu la o aşa scală, este 
evident că aceste lucruri trebuie încă să se împlinească. Nu ne putem îndoi că vor fi împlinite în mod 
literal. Dacă am nega faptul că aici avem afirmaţii despre ceea ce se va întâmpla în realitate, singurul 
motiv pentru aceasta ar fi improbabilitatea ca asemenea lucruri să fie făcute, deoarece noi nu suntem 
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obişnuiţi cu ele. Dar aceasta ar fi o negare a Domnului. Acesta este un caz în care puterea şi iubirea lui 
Dumnezeu sunt puse la îndoială, iar El va face asemenea lucruri care vor nu vor lăsa nici o urmă de 
îndoială. În timpul strâmtorării despre care am citit anterior, când flacăra mistuie păşunile pustiei, 
Dumnezeu va face să ţâşnească râuri de ape din pământul uscat pentru a-i înviora pe copiii Săi. 

 
PUTEREA TREBUIE ÎNCĂ SĂ SE MANIFESTE 

 
Fiarele sălbatice Îl vor onora de asemenea pe Dumnezeu. Ne amintim că Isus a fost în pustia ispitirii 

patruzeci de zile cu fiarele sălbatice. Marcu 1:2, 13. Ele L-au înconjurat, şi-au deschis gurile larg asupra 
Lui, a fost ameninţat de lei şi părea că era să fie azvârlit de coarnele boilor sălbatici (Psalmul 22:11-13, 
21); totuşi, nici una dintre ele nu L-au atins. Au recunoscut în El autoritatea Creatorului lor. La fel a fost 
cu Daniel în groapa cu lei. Refuzul lor de a face rău profetului lui Dumnezeu, deşi le era atât de foame, 
după cum s-a arătat în devorarea imediată a acuzatorilor lui, a fost o mărturie a puterii salvatoare a lui 
Dumnezeu. Astfel, ele L-au onorat. Poporul lui Dumnezeu va fi încă adus în aceleaşi locuri apropiate 
credinţei lor, iar fiarele sălbatice ale deşertului vor aduce omagiu puterii neprihănirii lui Iehova în ele. 
Dumnezeu l-a făcut pe om ca să aibă stăpânire peste fiare şi el a avut acest lucru atât timp cât a rămas în 
loialitate faţă de Dumnezeu, iar când oamenii vor deveni martori perfecţi pentru Dumnezeu – când 
chipul lui Dumnezeu va fi perfect restaurat în ei şi viaţa lui Isus va fi manifestată în trupurile lor 
muritoare – autoritatea lui Dumnezeu din ei va fi recunoscută de fiarele sălbatice şi de şerpi. Când se va 
demonstra astfel că omul şi-a recâştigat autoritatea sa regească, va mai fi doar un scut timp până ce 
stăpânirea dintâi Îi va fi restaurată. 

 
 
 

SLAVA LUI DUMNEZEU DESCOPERITĂ 
ÎN ŞI PRIN OAMENI 

 
„Pe acest popor l-am format Eu Însumi, ei Îmi vor aduce laude.” Despre noi vorbeşte Domnul. 

Apostolul Petru spune: „Voi sunteţi o generaţie aleasă, o preoţie regească, o naţiune sfântă, un popor 
deosebit, ca să aduceţi laude Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” 1 Petru 2:9. 
Pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu. Ne-a ales ca slujitori ai Săi, pentru ca să se poată descoperi pe Sine 
în noi. Este „chemarea noastră înaltă în Hristos Isus”. Nu este un lucru minunat, că aşa cum slava lui 
Dumnezeu strălucea din sanctuarul cel vechi, tot aşa El va lăsa acum slava Sa să strălucească prin 
oamenii care se vor recunoaşte pe sine ca temple ale lui Dumnezeu? Iar slava lui Dumnezeu care este 
văzută peste ei va fi propria lor slavă, strălucind din ei. „El va înfrumuseţa pe cel smerit cu mântuire.” 

 
JERTFĂ ACCEPTABILĂ 

 
Ce să credem despre plângerea lui Dumnezeu împotriva lui Israel referitoare la faptul că nu I-au 

adus ofrande şi nu L-au onorat cu jertfele lor? Înseamnă aceasta că ei au fost neglijenţi în serviciile lor 
zilnice şi anuale? Nicidecum. Amintiţi-vă ce le-a spus El chiar la începutul profeţiei lui Isaia. „Care este 
scopul mulţimii jertfelor voastre pentru Mine? zice Domnul; sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi 
de grăsimea vitelor; nu Îmi găsesc plăcere în sângele boilor, al mieilor sau al ţapilor.” Isaia 1:11. Atunci 
ce vrea El să spună prin ceea ce afirmă aici? Vrea să spună exact ceea ce a spus la început, când a 
afirmat: „Nu mai aduceţi ofrande inutile”. Jertfele lor erau inutile, pentru că nu era inimă în ele. Ei nu s-
au dat pe ei înşişi, iar aceasta este toată jertfa acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. „Vă implor, de aceea, 
fraţilor, prin mila lui Dumnezeu, să vă prezentaţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, acceptabilă 
pentru Dumnezeu, care este serviciul vostru raţional.” Romani 12:1. „Jertfele lui Dumnezeu sunt un 
spirit zdrobit; o, Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi plină de căinţă.” Psalmul 51:17. 
Când acestea sunt prezente, Dumnezeu este „mulţumit cu jertfele neprihănirii”. Dumnezeu spune „Nu v-
am făcut să Mă slujiţi cu arderi de tot, nici nu te-am obosit cu tămâie.” În acelaşi mod El a vorbit prin 
profetul Ieremia: „Nu am vorbit părinţilor voştri, nici nu le-am poruncit în ziua când i-am scos afară din 
ţara Egiptului despre arderi de tot sau jertfe, ci acest lucru le-am poruncit, zicând: Ascultaţi glasul Meu 
şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi în toate căile pe care vi le-am 
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poruncit, ca să vă fie bine.” Ieremia 7:22, 23. Jertfa nu a însemnat niciodată nimic în sine însăşi, pentru 
că Dumnezeu a făcut fără nici o valoare orice jertfă. Jertfele nu au fost niciodată mai mult decât o 
expresie a încrederii şi recunoştinţei. 

 
FĂCÂNDU-L PE DUMNEZEU SĂ SLUJEASCĂ 

 
„Ci tu M-ai făcut să slujesc cu păcatele tale, M-ai obosit cu fărădelegile tale.” Aceasta este una 

dintre cele mai izbitoare afirmaţii care se găsesc în Biblie. În loc să fie slujitorii lui Dumnezeu, L-am 
făcut pe El slujitorul nostru! Termenul este acelaşi cu cel folosit în Exodul 1:13, unde citim că „egiptenii 
i-au făcut pe copiii lui Israel să slujească cu asprime.” De asemenea Exodul 6:5: „Am auzit de asemenea 
geamătul copiilor lui Israel, pe care egiptenii i-au ţinut în robie.” Nu este şocant? Exact aşa cum 
egiptenii i-au făcut sclavi pe copiii lui Israel, punându-i în serviciul greu şi neplăcut, tot aşa I-am făcut 
noi lui Dumnezeu, L-am încărcat cu păcatele noastre şi L-am făcut să poarte povara zi după zi. Acum 
începem să punem mâna pe ceea ce ne va revela răbdarea infinită a lui Dumnezeu. 

Suntem cu toţii familiari cu aceste cuvinte: „Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul 
lumii” (Ioan 1:29), dar puţini citesc cuvântul de pe margine, care se cuvine să fie în text, adică, „poartă”. 
Dacă ne gândim mereu la El ca Miel al lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii, ar putea face ca 
lucrarea Lui să însemne mai mult pentru noi. „El este ispăşirea pentru păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci şi pentru păcatele lumii întregi.” 1 Ioan 2:2. Notaţi: El este, nu El face ispăşire 
pentru păcate. El „Însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn”. 1 Petru 2:24. Cu toţii am auzit 
aceste lucruri şi sunt atât de obişnuite încât aproape că şi-au pierdut înţelesul pentru noi. Lecţia noastră 
aduce înaintea noastră în cel mai viu mod relaţia Domnului cu noi şi păcatele noastre.  

TOT PĂCATUL ESTE PE VIAŢA LUI DUMNEZEU 
 

Citiţi cuvintele din primul capitol din Evrei, unde se spune că Hristos, fiind strălucirea slavei Tatălui 
„şi chiar imaginea substanţei Sale, susţinând toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, când a făcut 
curăţirea păcatelor, a stat la dreapta măririi în înalt”. El susţine sau poartă toate lucrurile. Greutatea 
universului se bazează pe El. Orice lucru este ţinut la locul lui de puterea vieţii Sale. „În El consistă 
toate lucrurile” şi „în El trăim, ne mişcăm şi ne avem fiinţa”. El este Sufletul universului. Nu există 
nicăieri viaţă decât viaţa care curge din inima lui Dumnezeu. Acesta este adevărul simplu, care este cu 
uşurinţă spus, dar asupra căruia putem să ne gândim zile şi ani. 

Faptul că Dumnezeu este în toate lucrurile, chiar şi în omul păcătos, este ceva asupra căruia oamenii 
abia se gândesc şi prea des este pe de-a-ntregul necrezut. Comparaţi Deuteronom 30:11-14 cu Romani 
10:6-8. În primul pasaj, împreună cu contextul, învăţăm că Moise se adresa copiilor lui Israel şi îi 
îndemna să asculte pe Dumnezeu. Aceasta arată că ei nu erau cu totul ascultători şi ştim bine că nu erau. 
Apoi el le spune că nu au nevoie de nici o greutate în a-L asculta pe Domnul, căci porunca nu este 
ascunsă de ei, nici nu este foarte departe. Nu trebuie să traverseze marea pentru ea, nici să roage pe 
cineva să se suie în cer să le-o aducă pentru a o putea auzi şi a o îndeplini. Nu, porunca, Cuvântul, este 
foarte aproape, în gura lor şi în inima lor, ca să o împlinească. Acolo o împlinesc sau nu; este acolo 
pentru ca ei să nu aibă nici o scuză pentru a nu o împlini.  

 
SALVAŢI PRIN VIAŢĂ 

 
Citiţi acum textul din Romani. Este citat din acesta, dar de vreme ce Hristos este Cuvântul, numele 

„Hristos” este înlocuitor pentru „Cuvânt”. „Neprihănirea care este a credinţei vorbeşte în acest fel: Nu 
spune în inima ta: Cine se va sui în cer? (adică, să Îl coboare pe Hristos); sau : Cine se va coborî în 
adânc? (adică, să Îl ridice din nou pe Hristos din moarte). Ci ce spune ea? Cuvântul este aproape de tine, 
chiar în gura ta şi în inima ta, şi anume, Cuvântul credinţei pe care îl predicăm noi; că dacă mărturiseşti 
cu gura ta pe Domnul Isus şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” A 
mărturisi pe Domnul Isus înseamnă a mărturisi adevărul referitor la El, adică, faptul că El „a venit în 
trup”, chiar în trupul nostru păcătos. De ce trebuie să vină aici? – Pentru ca „neprihănirea legii să fie 
împlinită în noi”. Romani 8:3, 4. Teoria care Îl ţine pe Hristos pe deplin departe de păcătoşi până ce ei 
încep să Îl slujească, ar arunca asupra lor sarcina de a se converti ei înşişi. Nu; Hristos locuieşte în 
fiecare om, aşteptând permisiunea sa de a Se revela. De acea mânia lui Dumnezeu este pe drept 
descoperită din cer împotriva oricărei nelegiuiri şi nedreptăţi a oamenilor, deoarece ei „înăbuşă adevărul 
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în nelegiuire”. Romani 1:18. Hristos este adevărul. Ioan 14:6. Ceea ce poate fi cunoscut despre 
Dumnezeu este manifestat în oamenii răi, pentru că Dumnezeu a arătat acest lucru peste ei; căci puterea 
Lui veşnică şi divinitatea Lui trebuie văzute în tot ce a creat, inclusiv omul. De aceea, ei sunt fără scuză 
pentru păcatul lor. Hristos este prezent în fiecare om pentru a-l salva din păcătuire. 

De aceea păcătosul nu are nici un temei să spună că Domnul nu îl va primi. Domnul te are; te-a 
purtat toată viaţa ta. Nu a existat nici o palpitaţie a inimii, nici o bătaie de puls, nici un ţiuit de nerv care 
să nu descopere prezenţa vieţii lui Dumnezeu; căci toate acele lucruri descoperă prezenţa vieţii şi nu 
există altă viaţă în univers decât viaţa lui Dumnezeu. Dacă ar exista, atunci ar exista un alt Dumnezeu. 
Aceasta este singura chestiune din controversă – în cazul în care creaturile pot trăi despărţite de Creator. 
Cei care se gândesc să Îl salveze pe Dumnezeu din dizgraţia de a fi în oamenii păcătoşi, nu Îl onorează. 
Ei admit tot ce ar pretinde diavolul. Dacă vreun om poate să îşi dovedească abilitatea de a trăi o oră fără 
viaţa lui Dumnezeu, atunci el poate trăi pentru totdeauna fără El. Dar aşa ceva nici un om nu poate să o 
facă şi datorită milei lui Dumnezeu nu o poate face. 

 
CE ÎNDURĂ DUMNEZEU PENTRU OM 

 
„Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi.” Dacă nu se întâmpla acest lucru, noi nu am fi 

putut trăi deloc. În trupul nostru, în viaţa noastră, este Cuvântul divin – Dumnezeu Însuşi. Şi care este 
condiţia noastră? – „Împovăraţi cu fărădelege, o sămânţă de rău făcători, copii stricaţi”; „Tot capul este 
bolnav şi toată inima leşină. Din talpa piciorului până în creştet nu este sănătate, ci răni, vânătăi şi plăgi 
putrezite; ele nu au fost închise, nici legate, nici alinate cu untdelemn.” Isaia 1:4-6. Aceasta este condiţia 
trupului în care Cuvântul divin a binevoit să locuiască. „El Însuşi a luat infirmităţile noastre şi a purtat 
bolile noastre.” Matei 8:17. Tot caracterul dezgustător al păcatului, Domnul care urăşte păcatul, a 
binevoit să îl ia asupra Lui Însuşi, pentru ca noi să putem fi eliberaţi de el. El S-a identificat pentru 
totdeauna cu umanitatea. Orice păcat care este comis de cel mai netrebnic călcător al legii este comis în 
viaţa pe care Dumnezeu i-a împrumutat-o. Dumnezeu locuind în trup omenesc este făcut slujitorul 
pasiunilor oamenilor. Ei sunt stricaţi prin faptul că strică viaţa pe care Dumnezeu le-a dat-o. El nu este 
responsabil pentru nici un păcat, pentru că „în El nu este păcat”, totuşi, pentru că a fost comisîn viaţa Sa, 
El Îşi asumă responsabilitatea. Greutatea fiecărui păcat este asupra Domnului şi că nu este o greutate 
mică este văzut în faptul că a zdrobit viaţa Fiului lui Dumnezeu. Ce răbdare infinită, să continue să îl 
poarte! 

 
CARACTERUL DEZGUSTĂTOR AL PĂCATULUI 

 
Dar pentru El este dezgustător. În tabloul corpului stricat pe deplin, plin de ulcere putrezite din cap 

până în picioare, aveţi o idee a ceea ce poartă Dumnezeu. Vă puteţi mira că El spune: „Eu, Eu îţi şterg 
fărădelegea de dragul Meu şi nu îmi voi aminti de păcatele tale”? Ah, nu trebuie să stăruim pe lângă 
Dumnezeu pentru a-L face dispus să ne cureţe de toată nelegiuirea; El este cel mai nerăbdător să o facă; 
El este Cel care stăruie de noi să îi permitem să o facă pentru noi. 

Da, şi Hristos a făcut prin El Însuşi curăţirea păcatelor. Cu toate păcatele lumii asupra Lui, El Şi-a 
dat viaţa; dar pentru că El nu a cunoscut nici un păcat, a ieşit din mormânt şi astfel, când mărturisim că 
Hristos a venit în trupul nostru, putem şti că El a fost înviat din moarte, astfel că El trăieşte în noi cu 
puterea învierii vieţii. De aceea, de îndată ce mărturisim şi ne predăm complet Lui, suntem liberi de 
robia păcatului, deoarece Dumnezeu nu iubeşte deloc păcatul astfel ca să îl mai reţină o secundă după ce 
îl dăm complet Lui. El îl va arunca în adâncul mării. 

Domnul a cumpărat păcatele noastre; ele aparţin Lui. El ne-a cumpărat şi noi aparţinem Lui. De 
aceea noi nu avem dreptul să facem ceva cu noi. Dar când refuzăm să ne mărturisim păcatele şi în 
acelaşi timp să Îl mărturisim pe Hristos, pretindem păcatele care sunt asupra Lui. Le păstrăm, pentru că 
refuzăm să recunoaştem că ele sunt păcate şi continuăm să punem mai multe păcate asupra Lui. Cu 
răbdare, El totuşi rămâne cu noi, în mod literal suferind îndelung. El are păcatele noastre, fie că 
recunoaştem, fie că nu; de aceea nu adaugă nici măcar o fărâmă poverii Lui dacă le lăsăm doar asupra 
Lui şi nu încercăm să purtăm şi noi ceva. Dimpotrivă, Îl uşurează dacă ne mărturisim păcatele şi le 
aruncăm în întregime asupra Lui, pentru că atunci El le aruncă departe şi ne poartă doar pe noi. Înainte, 
El ne purta pe noi şi păcatele noastre; acum El ne poartă pe noi eliberaţi de păcat. De ce să nu Îi 
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acordăm Domnului această favoare? 
El ne roagă să ne amintim ce a făcut pentru noi. „Să judecăm împreună”, spune El. Literal, „să 

mergem la tribunal împreună”. Dacă vom declara adevărul, vom fi îndreptăţiţi, deoarece adevărul este 
că El are toate păcatele asupra Lui. Tot ce se cere de la orice om pentru a fi salvat este să spună simplul 
adevăr despre ceea ce vede. Dacă recunoaştem că Dumnezeu ne susţine, că trăim prin viaţa Lui şi în 
consecinţă, toate păcatele noastre sunt asupra Lui şi că suntem în armonie cu acea înţelegere, atunci 
suntem eliberaţi de ele. Astfel, chiar dacă primul nostru tată a păcătuit şi noi, ca o consecinţă, ne-am 
născut în păcat, suntem la fel de eliberaţi de ele ca şi singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Ce Mântuitor 
minunat! 
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CAPITOLUL 50 
DARUL SPIRITULUI 

 
(Isaia 44:1-7) 

„Dar ascultă acum, Iacob, slujitorul Meu; 
Şi Israel, pe care te-am ales; 
Astfel vorbeşte Iehova, Făcătorul tău; 
Cel ce te-a format din pântece şi care te va ajuta; 
Nu te teme, slujitorul Meu Iacob; 
Şi Jeshurum, pe care te-am ales; 
Pentru că voi turna ape peste cel însetat 
Şi râuri curgătoare peste pământul uscat; 
Voi turna Spiritul Meu peste sămânţa ta, 
Şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale. 
Şi ele vor răsări precum iarba printre ape, 
Ca sălciile de lângă apeducte. 
Unul va spune: Eu aparţin lui Iehova; 
Şi altul va fi numit cu numele lui Iacob; 
Acesta va subscrie cu mâna sa pentru Iehova 
Şi va fi numit cu numele lui Israel; 
Astfel vorbeşte Iehova, Regele lui Israel, 
Şi Răscumpărătorul său, Iehova, Dumnezeul oştirilor: 
Eu sunt Cel dintâi şi Cel din urmă; 
În afară de Mine nu este nici un Dumnezeu. 
Cine este ca Mine, ca să determine aceste evenimente, 
Şi să le facă cunoscut dinainte şi să le aranjeze pentru Mine, 
Din timpul când am numit poporul din vremea destinată? 
Lucrurile care vor veni acum şi care vor veni de aici înainte, 
Să ni le spună.” 
 
 

CEL ALES 
 

Cât de des găsim în aceste capitole cuvântul „ales”! Dumnezeu a ales pe Israel. Dar cine este Israel? 
Israel este prinţul lui Dumnezeu, cel care biruie. Alege Domnul atunci ca favoriţi ai Săi doar pe cei care 
au realizat un succes pregnant în viaţă? Oh, nu; alegerea trebuie în mod necesar să fie făcută înainte ca 
lupta să se încheie. Aşa cum bine ştim, Iacob a fost ales înainte să fie născut. Suntem aleşi cu scopul de 
a învinge. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos, „în măsura în care ne-a ales în El înainte de 
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui în dragoste”. Ef. 1:4. Toţi sunt aleşi; trebuie 
numai ca prin supunerea noastră faţă de voia Lui să ne facem chemarea şi alegerea noastră sigure. 

 
DE CE NE ALEGE DUMNEZEU? 

 
Este evident că Israel înseamnă mai mult decât un singur om. Omul Iacob, care a fost numit Israel 

de către Domnul, era mort de sute de ani înainte ca profetul Isaia să scrie aceste cuvinte; ele se aplică 
tuturor copiilor lui Israel. Şi aici se arată mai mult din mângâierea lui Dumnezeu. Dumnezeu a 
îndepărtat orice teren pentru descurajare în această promisiune pentru Israel. Observaţi că El foloseşte 
ambele nume, Iacob şi Israel. Iacob este înlocuitorul, intrigantul înşelător, cel al cărui caracter este orice, 
dar nu atractiv. Domnul indică faptul că El l-a ales pe Iacob de la naşterea sa. Aceasta înseamnă că El 
ne-a ales pe noi de la naşterea noastră. Dar noi avem un raport rău. Nu contează, la fel de rău a avut şi 
originalul Iacob. El ne-a ales, ca să ne facă mai buni. Aşa că nu trebuie să ne deplângem viaţa noastră 
timpurie; Dumnezeu face ca totul să fie îndepărtat în Hristos. Fiecare rugăciune inspirată este o 
promisiune a ceea ce va face Dumnezeu; şi în Psalmul 25:7 citim: „Nu-ţi aduce aminte de păcatele 
tinereţii mele, nici de greşelile mele.” Că aceasta este ceea ce Dumnezeu promite să facă am învăţat deja 
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din capitolul precedent, unde El spune: „Eu, Eu sunt Cel care şterg păcatele tale de dragul Meu şi nu Îmi 
voi aduce aminte de păcatele tale.” El ne-a ales „pentru ca să fim sfinţi şi fără vină înaintea lui”. Ef. 1:4. 

 
COPILAŞI 

 
„Nu te teme, Iacob, slujitorul Meu; şi tu, Jeshurum, pe care te-am ales.” Cuvântul „Jeshurum” apare 

numai de patru ori în Biblie, celelalte trei pe lângă acesta fiind în Deuteronom 32 şi 33. Este un 
diminutiv, ca cele pe care oamenii le folosesc ca nume favorite şi este echivalent cu „micuţii oameni 
buni” sau „dragi oameni mici”. Se aplică tuturor oamenilor, aşa cum o mamă foloseşte un termen de 
mângâiere pentru copilul ei. Descoperă afecţiunea tandră a lui Dumnezeu pentru poporul Său. 
Corespunde cu „copilaşii”, atât de frecvent utilizat de Mântuitorul. 

 
APA VIEŢII 

 
Spiritul lui Dumnezeu este apa vieţii. Acest lucru este văzut din textele următoare: „Isus a stat în 

picioare şi a strigat: Dacă îi este cuiva sete, să vină la Mine şi să bea. Cel care crede în Mine, după cum 
a spus Scriptura, din interiorul lui vor curge râuri de apă vie. Dar El vorbea astfel despre Spiritul, pe 
care cei ce au crezut în El urmau să Îl primească.” Ioan 7:37-39. Amintiţi-vă că această făgăduinţă din 
Isaia este pentru aceiaşi despre care în capitolul precedent se spune că sunt martori, iar Spiritul este 
chiar pentru a-i face pe ei să aducă mărturie, „Spiritul aduce mărturia, deoarece Spiritul este adevărul. 
Căci sunt trei care aduc mărturie: Spiritul, apa şi sângele; iar cei trei sunt de acord în una.” 1 Ioan 5:7, 8, 
R.V. Dumnezeu, care este Izvorul apelor vii, este Spirit. Ioan 4:24. Spiritul „provine de la Tatăl”, râul 
curgând de la izvor. 

 
RÂURI RĂCOROASE 

 
Nimic nu dă o idee mai completă de satisfacţie ca apa rece pentru cel căruia îi este sete. Dumnezeu 

promite nu doar să dea de băut celor cărora le este sete, ci să toarne apă peste ei. El dă din abundenţă. 
Dacă cineva ştie ce înseamnă să fii mort de sete într-un loc uscat şi fără apă dintr-o zi înăbuşitoare, va 
aprecia acest lucru. El tânjeşte nu numai pentru ceva de băut, ci să se arunce în apă. El nu vrea doar o 
ceaşcă plină cu apă, ci un râu; şi când vede râul de la distanţă, aleargă la el, şi aruncându-se la pământ, 
îşi îngroapă capul în el sau se scufundă cu totul în apa răcoritoare. Tot aşa găseşte satisfacţie sufletul 
căruia îi este sete după apa vie. 

 
 
 

ÎNSETÂND DUPĂ DUMNEZEU 
 

Amintiţi-vă expresiile care exprimă tânjirea după Dumnezeu ce apar în Psalmi. „Cum doreşte un 
cerb pâraiele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după 
Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu.” Psalmul 42:1, 2. „O, Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu; Te 
voi căuta de dimineaţă, sufletul meu însetează după Tine; trupul tânjeşte după Tine într-un pământ uscat 
şi setos, unde nu este apă.” Psalmul 63:1. Toţi suntem familiari cu expresiile, şi totuşi se pierde mult din 
forţa lor pentru că sunt considerate numai figurative, când de fapt ele sunt literale. Psalmistul nu 
foloseşte o figură de stil, dar vrea numai să exprime tânjirea lui după Dumnezeu. Setea după Dumnezeu 
nu este o figură; este o realitate. Cum doreşte cerbul pâraiele de apă (aceasta este ilustraţia), tot aşa 
sufletul doreşte după Dumnezeu. Acesta este lucrul ilustrat. Setea pe care o satură Dumnezeu este una 
reală şi El o satură la fel de real după cum pârâul satură cerbul însetat. 

 
BÂND VIAŢA LUI DUMNEZEU 

 
Amintiţi-vă pasajul care spune că Domnul slăvit va fi pentru noi un loc de fluvii şi râuri. Isaia 33:21. 

Amintiţi-vă că râul vieţii limpede ca cristalul provine de la tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. 
Apocalipsa 22:1. Suntem învăţaţi din experienţa copiilor lui Israel din pustie că apa care provine de la 
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Dumnezeu şi de la Mielul Său este apă reală, care să sature setea reală. Exodul 17:1-7. Hristos este 
Stânca lui Israel şi El a stat pe stânca lovită de Moise şi ni se spune că „poporul a băut din acea Stâncă 
spirituală care îi urma”. 1 Corinteni 10:4. Din Stânca spirituală vine apă spirituală; dar apa spirituală 
este foarte reală. A fost suficient de reală ca să sature setea întregului popor al lui Israel şi de asemenea 
toate vitele lor. Dumnezeu spune despre această apă care provine de la tron că o va da din abundenţă 
celor însetaţi. Apocalipsa 22:17. Din acest râu care curge de la tronul lui Dumnezeu este udat pământul 
însetat şi este făcut roditor. „Tu ai examinat pământul şi l-ai udat; îl îmbogăţeşti mult cu râul lui 
Dumnezeu, care este plin de apă; Tu le pregăteşti grâne, când le-ai asigurat. Tu uzi brazdele din 
abundenţă; Tu faci brazdele, Tu îl faci moale cu ploile; Tu binecuvântezi răsadul lui. Tu încoronezi anul 
cu bunătatea Ta şi din cărările Tale picură fertilitatea.” Psalmul 65:9-11. Când ne amintim că două 
treimi din corpul uman este apă, este uşor de înţeles că apa este viaţa noastră; şi atunci, când învăţăm că 
apa, care vine din cer şi ţâşneşte din pământ în izvoare, vine direct de la tronul lui Dumnezeu, putem 
vedea că trăim prin viaţa lui Dumnezeu. 

 
NUMAI DUMNEZEU POATE SĂTURA 

 
Este o realitate deci că oamenii pot înseta în mod literal după Dumnezeu. Într-adevăr, ori de câte ori 

ei însetează după apa pură, proaspătă, ei însetează după Dumnezeu, deşi nu ştiu acest lucru. Fiecare 
dorinţă, fiecare tânjire nesatisfăcută nu este decât expresia nevoii sufletului după Dumnezeu. Doar El 
poate satisface dorinţa oricărui lucru viu. „Nimeni în afară de Hristos nu poate sătura”, chiar dacă 
sufletul nu recunoaşte realitatea. Uneori, un om încearcă să îşi sature setea cu lichior alcoolic, dar acel 
lucru nu satură niciodată; doar creează o sete şi mai mare; în loc să zidească, doboară. Acel spirit nu este 
Spiritul vieţii, ci al morţii. Satan, care încearcă să-i facă pe oameni să creadă că el este Domnul şi că 
lucrarea lui este divină, a furat numele apei vieţii pentru spiritul său, numind coniacul eau-de-vie. 
Aceasta este ceea ce apa pură este, în timp ce lichidul spirtos este apa morţii. Îndemnul este: „Nu fiţi 
beţi de vin, în care este abuz, ci fiţi plini de Spiritul!” Ef. 5:18. 

 
SETEA DUPĂ NEPRIHĂNIRE – SĂTURATĂ 

 
„Spiritul este viaţă datorită neprihănirii.” Romani 8:10. Apa şi sângele, care consimt în una cu 

Spiritul, sunt de asemenea viaţă şi în consecinţă, neprihănire. Ştim că sângele lui Hristos este 
neprihănire, deoarece curăţă de orice păcat. A bea din apa vieţii înseamnă deci a bea din sângele lui 
Hristos care este neprihănire şi viaţă. „Binecuvântaţi sunt cei care flămânzesc şi însetează după 
neprihănire, pentru că ei vor fi săturaţi.” Matei 5:6. Tot ce ne dă viaţă reală vine de la Dumnezeu. Ori de 
câte ori luăm ceva care ne zideşte trupul, primim din viaţa lui Dumnezeu, sângele lui Hristos, apa vieţii. 
Dacă deci recunoaştem pe Dumnezeu în darurile Sale, putem să luăm în realitate neprihănire cu fiecare 
înghiţitură de apă. Toată setea noastră nu este decât o tânjire după neprihănire. Însă, noi încercăm să 
satisfacem dorinţa noastră aprinsă cu orice altceva, dar nu cu Dumnezeu. Nu se obişnuieşte să 
recunoaştem dependenţa noastră faţă de Dumnezeu. Oamenii nu ezită să facă cunoscut faptul că le este 
sete, dar niciodată nu ar admite că ei tânjesc după viaţa lui Dumnezeu. De aceea, atât de puţini devin 
plini de neprihănire. Totuşi, Dumnezeu revarsă Spiritul peste noi din abundenţă, chiar dacă noi nu 
recunoaştem darul. El dă atât celor nerecunoscători, cât şi celor recunoscători. Dacă recunoaştem darul 
şi Îi mulţumim pentru fiecare reînnoire a Sa, neprihănirea va fi a noastră la fel de sigur după cum este că 
Dumnezeu trăieşte. Cât de uşor şi de clar este calea neprihănirii şi a vieţii! 
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CAPITOLUL 51 
UN MARTOR FALS 

 
(Isaia 44:9-20) 

„Cei care fac o imagine sculptată sunt cu toţii deşertăciune; iar lucrurile lor foarte plăcute nu 
vor fi de nici un folos, şi proprii lor martori nu văd, nici nu cunosc; pentru ca să le fie ruşine. 

Cine a format un dumnezeu sau a turnat o imagine topită şi să fie fără nici un folos? Iată, 
tuturor tovarăşilor lui le va fi ruşine; lucrătorii, sunt de-ai oamenilor; să fie toţi strânşi laolaltă; le 
va fi teamă, le va fi ruşine. 

Fierarul face o secure, lucrează în cărbuni, îi dă forma cu ciocanele şi o lucrează cu braţul lui 
puternic; da, îi este foame şi tăria lui slăbeşte; nu bea apă şi este istovit. Dulgherul întinde o 
sfoară, o marchează cu creionul; o modelează cu rindeaua, o marchează cu compasul şi o 
modelează după figura unui om , după frumuseţea omului, ca să locuiască în casă. Îi doboară 
cedrii şi ia gorunul şi stejarul şi întăreşte pentru sine unul printre copacii pădurii; plantează un 
brad şi ploaia îl hrăneşte. Apoi, el va fi de ars pentru vreun om; îl ia şi se încălzeşte cu el; da, îl 
aprinde şi coace pâine; da, face un dumnezeu şi i se închină; îl face o imagine sculptată şi se pleacă 
acolo la el. o parte din el îl arde în foc, cu o parte mănâncă din carne, face o friptură şi este 
satisfăcut; da, se încălzeşte şi spune: M-am încălzit, am văzut focul; şi din ce rămâne face un 
dumnezeu, o imagine sculptată; cade înaintea ei şi i se închină, se roagă la ea şi spune: ‚Scapă-mă, 
că tu eşti dumnezeul meu’. 

Ei nu cunosc, nici nu cugetă; pentru că El le-a închis ochii, ca să nu poată vedea şi inimile lor, 
ca să nu poată înţelege. Şi nimeni nu face apel la minte, nu este nici cunoştinţă sau pricepere 
pentru a spune: Am ars o parte din el; am fript carnea şi am mâncat-o; şi să fac din ce a rămas o 
urâciune? Să mă plec la tulpina unui copac? El se hrăneşte cu cenuşă; o inimă înşelată l-a rătăcit 
ca să nu îşi poată scăpa sufletul, nici să spună: ‚Nu este o minciună în mâna mea dreaptă?’” 

Trebuie să cauţi mult pentru a găsi o descriere mai rafinată decât aceasta. Adevărată pentru această 
viaţă, este în acelaşi timp extraordinar de tăioasă şi sarcastică; precizia ei este cea care o face astfel. 
Pasajul va putea fi citit de mai multe ori şi după ce cititorul va râde de sărmanul idolatru, care îşi face 
propriul dumnezeu, se poate întoarce ca să râdă de sine însuşi, pentru că descendenţii acestor făcători de 
imagini şi dulgheri se găsesc în fiecare ţară de sub cer şi în fiecare societate şi în fiecare biserică. 

Cititorul atent nu poate să nu observe că tribunalul este încă în sesiune. Noi înşine suntem în sala de 
judecată. Cazul va fi în curs până ce va veni ziua Judecăţii. Acum sunt examinaţi martorii care îşi dau 
mărturia lor. Procesul trebuie să decidă cine este Dumnezeu, Făcătorul cerurilor şi al pământului sau 
lucrurile pe care le face omul, adică, în realitate, omul însuşi. 

În versetele precedente acestei lecţii, martorii Domnului sunt vizaţi din nou. Într-adevăr, tot 
capitolul precedent îi priveşte pe ei. Ei sunt răscumpăraţii Domnului, cei pe care El îi strânge din fiecare 
ţară, care sunt chemaţi prin numele Lui şi pe care El i-a creat spre slava Sa şi pe care o arată. Dumnezeu 
a şters nelegiuirile lor şi a turnat Spiritul Său peste ei în torente pe care le-au primit cu bucurie, pentru a 
putea mărturisi despre El. „Unul va zice: ‚Eu sunt al Domnului’; iar altul se va numi cu numele lui 
Iacob; altul va subscrie cu mâna lui Domnului şi se va numi cu numele lui Israel.” Lor le vorbeşte 
Dumnezeu şi le spune să nu se teamă. El este Cel dintâi şi Cel din urmă – singurul Dumnezeu – iar lor, 
ca martori ai Săi, nu trebuie să le fie frică să îşi înalţe glasurile cu putere şi să declare numele şi faima 
Sa. 

„Ştim că un idol nu este nimic în lume şi că există un singur Dumnezeu.” 1 Corinteni 8:4. Sunt mulţi 
care se numesc dumnezei, dar există un singur Dumnezeu, şi anume Dumnezeul cel viu, care a făcut 
toate lucrurile. Un idol nu este nimic, iar „cei ce le fac sunt ca ei; aşa este oricine se încrede în ei”. 
Psalmul 115:8. De aceea, făcătorul şi închinătorul la idol nu sunt nimic. Aceasta este ceea ce ne spune 
lecţia noastră: „Cei care sculptează imagini sunt cu toţii deşertăciune.” Acest cuvânt „deşertăciune” 
provine din cuvântul ebraic care înseamnă „goliciune”, „confuzie”, ca în Geneza 2:1. „Pământul era fără 
formă.” Iov 26:7: „Cel care a întins nordul peste locul cel gol”. Isaia 24:10; 34:11: „Cetatea confuziei 
este doborâtă”; „El va întinde peste ea funia confuziei.” Isaia 29:21: „un lucru de nimic”. Isaia 41:29: 
„Imaginile lor sculptate sunt vânt şi confuzie.” Aceasta este totul despre un idol şi pentru cel care îl face 
sau se închină la vreunul. Adică, toate acestea sunt pentru toţi cei care nu se încred în Domnul, Iehova. 
Ziua Judecăţii va dovedi aceasta, când toţi cei care L-au respins pe Dumnezeu vor înceta să mai existe, 
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aşa încât nici el, nici locul lui nu va mai fi găsit. Psalmul 37:10. 
„Au ochi, dar nu vor vedea.” Aceasta se spune despre idolii de argint sau de aur, care sunt lucrarea 

mâinilor oamenilor. Aceşti dumnezei falşi au martorii lor, aşa cum îi are şi Domnul pe ai Lui; dar, pe 
baza principiului că fiecare este ca obiectul venerării lui, „proprii lor martori nu văd şi nu cunosc”. 
Motivul acestui fapt va fi clarificat imediat, în caz că cititorul nu l-a văzut deja. Dar mai întâi, să punem 
în contrast aceşti martori cu „Martorul credincios şi adevărat” şi cu toţi cei care se aşază de partea Lui. 
El spune „Noi vorbim ceea ce cunoaştem şi mărturisim ceea ce am văzut şi auzit.” Ioan 3:11. Petru şi 
Ioan, doi dintre martorii Domnului, au spus: „Noi nu putem decât să vorbim lucrurile pe care le-am 
văzut şi auzit”. Fapte 4:20. Dumnezeu nu vrea ca martorii Săi să vorbească altceva. El spune: „Mergeţi 
şi spuneţi lucrurile pe care le vedeţi şi auziţi.” Un om care mărturiseşte ceea ce a văzut şi ceea ce 
cunoaşte, poate răspunde fără teamă în orice împrejurare; dar cel care încearcă să spună ceea ce nu a 
văzut şi despre care nu ştie nimic şi care într-adevăr nu există, va fi foarte repede dat de ruşine. „Dacă 
vreun om va vrea să facă voia Lui, el va cunoaşte învăţătura.” Ioan 7:17. De aceea, nu este nevoie ca 
cineva să aibă vreo îndoială. Căutătorul doar de curiozitate nu va găsi nimic; omul care vrea să facă o 
expunere a cunoaşterii sale nu va fi capabil să dea nici o mărturie care să aducă un interogatoriu 
contradictoriu; dar oricine doreşte să facă voia lui Dumnezeu – oricine se predă Domnului – va 
cunoaşte. „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va face liberi.” Ioan 8:31, 32.  

Care este de fapt diferenţa dintre închinătorii adevăratului Dumnezeu şi aceia care se încred în 
lucrurile de nimic? – Doar aceasta: că primii se încred în ceva şi ceilalţi în nimic. Acum, amintiţi-vă că 
omul este nimic în el însuşi. Doar prin Spiritul lui Dumnezeu sunt făcuţi oamenii şi prin suflarea 
Domnului primesc ei viaţă şi pricepere. Iov 32:8; 33:4. „Toate naţiunile sunt înaintea Lui ca un nimic, şi 
sunt socotite de către El mai puţin decât nimic şi deşertăciune.” Isaia 40:17. Toată substanţa, realitatea, 
aceasta este pentru fiecare om în prezenţa lui Dumnezeu. Acesta este marele adevăr pe care toată lumea 
are nevoie să îl înveţe. Oricine crede că e ceva, când este nimic, se înşală singur. Galateni 6:3. Acesta 
este necazul cu idolatrul descris aici ca un simbol al categoriei sale. „O inimă înşelată l-a rătăcit.” El nu 
ştie că nu este nimic real decât Dumnezeu şi că în El se ţin toate lucrurile. Aceasta este ceea ce îi face pe 
oameni atât de mândri şi lăudăroşi. Acesta este secretul întregii încrederi în sine şi slavei inutile. Acum, 
dacă omul recunoaşte acest adevăr şi se încrede pe deplin în Domnul, predându-şi trupul ca templu al 
Spiritului Sfânt, va fi „umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu” şi va fi substanţă, realitate pentru el şi 
cuvintele lui. Va fi capabil să vorbească cu autoritate. Dumnezeu este Cel care lucrează în el şi Spiritul 
Sfânt este Cel care vorbeşte în el. Dar când un om, care este nimic, respinge sursa întregii vieţi şi 
înţelepciuni şi se încrede în ceea ce a făcut el însuşi, adică nimic, înseamnă că tot lucrul este goliciune. 
Cuvintele şi faptele lui sunt vânt, el însuşi nu este decât pleavă. Propria lui mărturie îl îndepărtează, sau, 
ca în Isaia 1:31, cel tare este un câlţ şi lucrarea lui o scânteie, astfel că nu are decât distrugere în el 
însuşi. 

„Să fie cu toţii strânşi laolaltă, să stea în picioare; totuşi se vor teme şi le va fi ruşine.” Nu numărul 
face tăria. O mie de milioane de zerouri nu au o valoare mai mare decât unul singur. O minciună nu 
devine adevăr pentru că zece mii de oameni o mărturisesc. Oamenii nu pot crea nimic şi aceasta este 
rădăcina întregii chestiuni. Oamenii care ştiu că o singură minciună nu este de nici un folos, îşi 
imaginează că mai multe vor sta în picioare. Dar este nebunie. „Aţi arat răul, aţi secerat nelegiuirea; aţi 
mâncat rodul minciunilor; pentru că te-ai încrezut în calea ta, în mulţimea oamenilor tăi puternici.” Osea 
10:13. „Grindina va mătura refugiul minciunilor, iar apele vor inunda ascunzătorile.” Isaia 28:17. Nici 
un om nu poate avea mai multă tărie decât atunci când Îl are doar pe Dumnezeu în el. Prezenţa lui 
Dumnezeu în alt om nu va răspunde pentru mine, aşa că nu mă pot încrede nici măcar într-un om bun; 
cu atât mai puţin, într-un om rău. „Să nu urmezi o mulţime pentru a face rău, nici să nu aduci mărturie 
ca să te întorci după mulţime în judecată.” Exodul 23:2. „Deşi se unesc mână în mână, cei răi nu vor 
rămâne nepedepsiţi.” Proverbe 11:21. Nimeni să nu se bazeze în acţiunea sa pe faptul că „toţi fac aşa” 
sau că aşa a fost obiceiul de mulţi ani. Află pentru tine însuşi ce spune Domnul şi atunci vei şti că ai 
adevărul şi că drumul tău va sta în picioare. Cuvântul Său este singura temelie reală. „Nici un om nu 
poate pune o altă temelie decât cea care este pusă, care este Isus Hristos.” 1 Corinteni 3:11. 

Oricine citeşte aceasta, oricine citeşte Biblia, va vedea imediat nebunia omului care face un 
dumnezeu dintr-un copac. Ar părea că nimeni nu poate fi atât de nebun încât să se închine la un lucru 
făcut de el însuşi şi să spună: „Scapă-mă, căci tu eşti dumnezeul meu”. O parte din copac o foloseşte 
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pentru a-şi pregăti cina şi din ce rămâne face un dumnezeu. Cu siguranţă, el trebuie să vadă că nu este 
mai multă putere în porţiunea de copac la care se închină decât în aceea pe care o arde în foc. Totuşi, 
acest lucru este făcut de oamenii care au facultăţi mentale sănătoase ca fiecare dintre noi. „Înşelăciunea 
păcatului” este uimitoare; şi înşelăciunea există în fiecare inimă omenească. Vezi Ieremia 17:9.  

Nu este nimic mai comun în această lume ca îndreptăţirea de sine – dorinţa de a-ţi susţine cauza şi a 
demonstra că ai dreptate şi nu ai făcut nici un rău. Cu toţii am avut experienţe în acest lucru. Tendinţa 
este inerentă naturii umane. „Dar toţi, de comun acord, au început să se scuze.” Luca 14:18. Adică, toţi 
au început să arate ceea ce priveau ei ca motiv bun pentru a nu se supune chemării regelui. Acum, dacă 
se poate da un motiv bun, o scuză rezonabilă pentru orice curs, aceea arată că acel curs este bun. Astfel, 
orice scuză pe care o face cineva pentru faptele sale – pentru faptul că nu Îl slujeşte pe Dumnezeu – este 
o pretenţie că este drept în el însuşi, fără să ia în seamă pe Domnul. În ce ne încredem când facem asta? 
– Evident, în noi înşine – în lucrările propriilor noastre mâini. Atunci, nu diferim cu nimic de omul 
descris în acest capitol. O inimă înşelată ne-a rătăcit şi ne hrănim cu cenuşă. Dacă ne mărturisim 
păcatele, vom găsi milă de la Dumnezeu, deoarece mărturisindu-le, recunoaştem că Dumnezeu este, şi 
că este de drept; iar El este milă. Tot ceea ce avem deci nevoie este să ne mărturisim păcatele, nu pentru 
că Dumnezeu îşi apără demnitatea şi doreşte să ne umilească, ci pentru că numai mărturisind că suntem 
greşiţi şi că El este drept ne vom încrede în El, care este singura sursă de viaţă şi neprihănire. „Mergi şi 
spune aceste cuvinte nordului: Întoarce-te, Israel necredincios, spune Domnul; şi nu voi face să cadă 
mânia Mea asupra ta; căci Eu sunt milos, spune Domnul, şi nu Îmi ţin mânia pe vecie. Recunoaşte-ţi 
numai fărădelegea şi că ai păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului tău.” Ieremia 3:12, 13. 

„O inimă înşelată l-a rătăcit, ca să nu îşi poată scăpa sufletul sau să spună: ‚Nu este o minciună în 
mâna mea dreaptă’”. Cum să fie o minciună în mâna dreaptă a omului care se încrede în lucrările lui, 
adică, în ceva ce a făcut el – omul care nu va mărturisi Domnului, ci care susţine că are viaţă şi 
neprihănire în el însuşi? – Răspunsul este foarte uşor. Citiţi versetele precedente. Omul care îşi propune 
să se salveze pe sine prin propriile lucrări „este înfometat şi tăria lui slăbeşte; el nu bea apă şi este 
istovit.” Dar apoi el mănâncă şi bea şi este săturat. Dar nu el a făcut mâncarea şi băutura, şi el ştie asta. 
Toată tăria pe care o are provine din ceea ce mănâncă şi bea, adică din ceva care este în afara lui însuşi, 
ceva pe care l-a primit. Tăria mâinii noastre drepte este tăria pe care Dumnezeu ne-a dat-o, totuşi vorbim 
şi acţionăm ca şi când ar fi fost a noastră. De aceea este evident că este o minciună în mâna noastră 
dreaptă ori de câte ori facem aşa. Da, noi înşine suntem mincinoşi, deoarece pretindem că suntem ceva 
când de fapt nu suntem nimic. Fiecare bucăţică de mâncare pe care o mâncăm şi de care depindem 
pentru tărie ca să mergem la lucrul nostru zilnic sau pe care o folosim în satisfacţia de sine este o dovadă 
că suntem pe deplin dependenţi de Dumnezeu. Cel mai uşor lucru din lume pentru a fi cunoscut este 
Dumnezeu. Oricine care are suficientă raţiune pentru a şti că mâncând capătă tărie, nu are nici o scuză 
pentru necunoaşterea lui Dumnezeu. Există foarte mulţi oameni stupizi în această lume; foarte mulţi 
martori falşi. Vom asculta de Domnul şi vom fi înţelepţi, sau vom continua în nebunia noastră? 
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CAPITOLUL 52 
NIMICIND VRĂJMĂŞIA 

 
(Isaia 44:21-28) 

„Adu-ţi aminte de aceste lucruri, o, Iacob; 
Şi Israel; pentru că tu eşti slujitorul Meu; 
Eu te-am format; tu eşti un slujitor al Meu; 
O, Israel, nu vei fi uitat de Mine! 
Am făcut ca nelegiuirile tale să dispară ca un nor; 
Şi păcatele tale ca un abur; 
Întoarce-te la Mine, căci te-am răscumpărat. 
Cântaţi, cerurilor, căci Iehova a lucrat; 
Rostiţi un cântec de bucurie, munţilor; 
Pădurea şi toţi copacii din ea! 
Căci Iehova a răscumpărat pe Iacob 
Şi va fi slăvit în Israel! 
Astfel vorbeşte Iehova, Răscumpărătorul tău; 
Cel care te-a întocmit din pântece; 
Eu sunt Iehova, care fac toate lucrurile; 
Care a întins singur cerurile; 
Cel care întăreşte pământul; 
Eu sunt Acela care anulez planurile impostorilor; 
Şi fac nebuni pe ghicitori; 
Care răstoarnă planurile înţelepţilor 
Şi prefac în nebunie cunoştinţa lor; 
Care întăreşte cuvântul slujitorului Său 
Şi împlineşte planul solilor Săi; 
Care spune Ierusalimului: ‚Vei fi locui’; 
Şi cetăţilor lui Iuda: ‚Veţi fi construite’; 
Şi locurile ei pustii le voi restaura; 
Care spune adâncului: ‚Usucă-te’; 
Şi îţi voi usca râurile; 
Care spune lui Cir: ‚Tu eşti păstorul Meu’! 
Şi el va împlini toată plăcerea Mea; 
Care spune Ierusalimului: ‚Vei fi locuit’; 
Şi templului: ‚Temeliile tale vor fi aşezate’”. 

UN CONTRAST 
 

Ce contrast avem aici între adevăratul Dumnezeu şi cel făcut de omul care nu poate lucra o singură 
zi fără să se istovească de foame şi sete şi care ia o parte din materialul din care este făcut dumnezeul lui 
şi îşi pregăteşte cina din ea. Aceste lucruri trebuie amintite. Au fost scrise pentru noi din secolul al 
nouăsprezecelea. Omul care îşi face un dumnezeu din frasin nu este mai păgân decât orice om care nu se 
încrede în Domnul. 

 
BINECUVÂNTAREA SLUJBEI 

 
Este o binecuvântare pentru orice om să Îl audă pe Domnul spunându-i: „Tu eşti slujitorul Meu”. 

Cui spune El acest lucru? – Oricui care Îl va asculta. Isus a gustat moartea pentru fiecare om şi toţi au 
fost cumpăraţi de sângele lui Hristos. De îndată ce cineva se predă Domnului pentru a-I sluji, din acel 
moment el este slujitorul Domnului. Romani 6:16. Atunci el are toate privilegiile casei Domnului. 
Slujitorii Domnului sunt toţi oameni liberi. Desprinderea lor din robie este semnul robiei faţă de El. 
Psalmul 116:16. Slujitorii Domnului, adică cei care se dau pe ei înşişi pe deplin pentru serviciul Său 
sunt cunoscuţi prin libertatea lor. 

În versetul 21, în mod literal este scris în loc de „Eu te-am întocmit, tu eşti slujitorul Meu”, „Eu te-
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am întocmit slujitor al Meu”. Dumnezeu creează pe om slujitorul Său. Când Dumnezeu a făcut pe om la 
început, omul era slujitorul lui Dumnezeu. Dar el a fost făcut un rege, cu autoritate absolută asupra 
întregului pământ şi tot ce avea legătură cu el. Astfel, slujitorii Domnului sunt toţi regi prin naştere. Sunt 
multe grade diferite de slujitori după cum există grade diferite de abilităţi; dar Domnul nu are pe nimeni 
în slujba Sa care să fie mai jos în rang decât rege. Oamenii şi-au pierdut stăpânirea. Adam a pierdut 
controlul asupra lui însuşi şi de acea toată autoritatea sa s-a dus; dar Hristos a venit ca să restaureze ceea 
ce a fost pierdut; în El suntem cu toţii creaţi din nou şi atunci autoritatea este restaurată. Ni se dă 
autoritate completă asupra noastră, iar omul care se poate controla pe sine poate controla orice altceva 
de sub cer. 

 
VEGHEREA LUI DUMNEZEU 

 
Cu siguranţă nu există un pasaj mai mângâietor în Scriptură ca acesta. Este plin de cuvinte blânde, 

mângâietoare. „O, Israel, nu vei fi uitat de Mine.” „Cel care te păzeşte nu va dormita. Iată, Cel care 
păzeşte pe Israel nu va dormita, nici nu va dormi.” Psalmul 121:3, 4. Cât de des auzim pe vreun om 
spunând că Dumnezeu l-a uitat. Dar chiar respiraţia pe care o foloseşte atunci când spune acest lucru 
este o dovadă că Dumnezeu nu l-a uitat. Omul nu este doar o maşinărie. Nu este un ceas pe care 
posesorul îl întoarce şi apoi îl lasă să meargă până ce arcul se încolăceşte. Dacă aşa ar fi stat lucrurile, 
atunci toţi ar fi trăit cel puţin până la o vârstă înaintată. Nici un om nu trăieşte prin puterea lui, căci „nu 
este nici un om care să aibă putere asupra spiritului pentru a reţine spiritul; nici nu are putere în ziua 
morţii”. Eclesiastul 8:8. Ne întindem, adormim şi ne trezim pur şi simplu pentru că Dumnezeu stă treaz 
şi veghează. La început, El a suflat suflarea vieţii în nările omului şi a continuat să facă acest lucru în 
fiecare moment de atunci încoace. Dacă S-ar gândi numai la El Însuşi, dacă Şi-ar lua asupra Sa Spiritul 
şi suflarea, toată făptura ar pieri, iar omul s-ar întoarce iar în ţărână. Iov 34:14, 15. Dar Dumnezeu nu 
uită nici un om, de aceea trăim. Aceasta nu implică faptul că atunci când moare un om Dumnezeu l-a 
uitat. Nicidecum. Dumnezeu care înţelege atât de complet fiecare detaliu încât ştie fiecare vrabie şi 
numărul perilor de pe fiecare cap, ca şi numerele nenumărabile ale stelelor, nu poate fi niciodată acuzat 
de uitare. Detaliile nu Îl tulbură. 

 
PĂCATUL NIMICIT ÎN TRUPUL NOSTRU 

 
Unde sunt păcatele noastre? – Sunt în noi, în propriile noastre vieţi, bineînţeles. „Căci din interior, 

din inima oamenilor provin gândurile rele, curviile, preacurviile, uciderile, hoţiile, lăcomia, răutatea, 
înşelăciunea, senzualitatea, un ochi rău, blasfemia, mândria, nebunia; toate aceste lucruri rele vin din 
interior şi pângăresc omul.” Marcu 7:21-23. Atunci când Dumnezeu spune „Am şters ca un nor 
nelegiuirile şi păcatele tale”, ce vrea să spună? – Simplu, aceasta: că prin viaţa Sa ne curăţă de orice 
păcat – îl îndepărtează pe tot din noi. „Dacă umblăm în lumină, după cum este El în lumină, avem 
părtăşie unul cu altul şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Său ne curăţă de orice păcat.” 1 Ioan 1:7. Cuvântul 
ebraic tradus aici prin „şters” este „a îndepărta”, ca şi când un om ar şterge cuvintele de pe o tablă. 
Dumnezeu ia păcatele şi le şterge. Nu faceţi greşeala să spuneţi că nu există păcat, aşa cum fac unii 
oameni. Există păcat şi este foarte real; dar el nu există în Hristos. „El S-a arătat ca să ia păcatele şi în El 
nu este păcat.” 1 Ioan 3:5. El a „condamnat păcatul în trup”. Rom. 8:3. În propriul Său trup El a „nimicit 
vrăjmăşia” (Ef. 2:15), care este mintea carnală. Chiar dacă era în trup, mintea trupului nu avea control 
asupra Lui. Dar trupul nostru este cel pe care l-a luat El, prin urmare, El a nimicit păcatul în trupul oricui 
Îl va mărturisi pe El. Este şters în mod literal. El a luat asupra Sa toate păcatele lumii, totuşi nimeni nu a 
văzut vreodată cea mai mică urmă a păcatului în El sau asupra Lui. În El, păcatele au fost atât de 
complet şterse ca şi când nu ar fi existat niciodată.  

 
ÎNTOARCEŢI-VĂ! TOTUL ESTE IERTAT! 

 
Când un copil chiuleşte de la şcoală, îi este frică să întâlnească vreun profesor. Tinerii intră în 

tovărăşii rele şi se tem să se ducă acasă. Conştiinţa – o conştiinţă vinovată – face laşi din noi toţi de când 
Adam şi Eva s-au ascuns de faţa Domnului în grădina Edenului, după ce au mâncat din fructul oprit. 
Oamenii Îl judecă pe Dumnezeu prin propriile lor naturi nemiloase, neiertătoare şi cred că de vreme ce 



185 
 

ei au păcătuit împotriva Lui, El trebuie să fie furios pe ei; aceasta ţine pe mulţi departe de El; ei nu cred 
că El îi va accepta dacă vin la El. Dar El spune: „Întoarce-te la Mine, căci te-am răscumpărat”. Ne spune 
că păcatele noastre sunt şterse, aşa că nu trebuie să ne mai fie teamă de a ne întoarce. Nu există nimic 
împotriva noastră; totul s-a dus în Hristos. Chiar mai binecuvântat decât acest lucru este faptul că în 
această ştergere a păcatelor noastre puterea lor este distrusă, aşa că nu pot avea stăpânire asupra noastră. 
Dumnezeu Însuşi a pregătit calea pentru ca noi să nu ne întoarcem ca vinovaţi, ascunzâmdu-ne şi 
făcându-ne mici de frică, ci ca fii, cu îndrăzneală, aşteptând milă şi har pentru a fi ajutaţi în timp de 
nevoie. 

CERURILE ŞI PĂMÂNTUL INTERESAŢI 
 

Aici există ceva pentru ca cerurile şi pământul să se bucure în întregime. De câte ori sunt cerurile şi 
pământul chemate în legătură cu lucrarea de răscumpărare. Chiar în primul capitol din Isaia cerurile şi 
pământul sunt chemate să mărturisească faptul că Dumnezeu a hrănit şi a crescut copii care s-au răsculat 
împotriva Lui. Acum, aceleaşi ceruri şi acelaşi pământ sunt chemate pentru a se bucura, de la cele mai 
înalte locuri până la cele mai de jos adâncimi, deoarece Dumnezeu Şi-a răscumpărat poporul. De ce să 
fie toată natura chemată pentru a se bucura de acest lucru? Există un motiv temeinic pentru aceasta, 
deoarece întreaga natură a fost pusă ca amanet pentru răscumpărarea omului. Dumnezeu susţine toate 
lucrurile: în Hristos se ţin toate lucrurile; aşa că atunci când Dumnezeu L-a dat pe Hristos, 
interpunându-Se pe Sine printr-un jurământ, El a lăsat ca zălog propria Sa existenţă pentru salvarea 
omului, toată natura a fost aşezată împotriva răscumpărării omului. Omeneşte vorbind, toată natura a 
fost supusă unui risc în marea acţiune de răscumpărare a omului. Dacă lucrarea ar fi eşuat, dacă 
Dumnezeu Şi-ar fi călcat cuvântul, atunci viaţa Sa ar fi fost pierdută şi tot universul dizolvat. Prin 
urmare, Dumnezeu şi toată creaţia au un interes mult mai mare pentru răscumpărarea omului decât orice 
om sau decât toată omenirea la un loc. Existenţa lor depinde de mântuirea omului. Astfel putem înţelege 
de ce „cerul şi pământul” trebuie să fie chemate pentru a cânta harul lui Dumnezeu care aduce mântuire 
şi de ce vor răspunde. Ce teren puternic pentru credinţă ne dă acest lucru. Nu există nimic în universul 
lui Dumnezeu care să nu aibă un interes pentru răscumpărarea noastră şi nu este nimic care să nu fie 
calculat să ne ajute pe calea vieţii. Nu există nimic împotriva noastră, ci totul este pentru noi. „Toate 
lucrurile sunt ale voastre; fie Paul, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile 
prezente, fie cele ce vor veni; toate sunt ale voastre; şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui 
Dumnezeu.” 1 Corinteni 3:21-23.  

 
 
 

DUMNEZEU CREEAZĂ PRIN SINE ÎNSUŞI 
 

Dumnezeu nu a avut nici un ajutor în creaţia universului. Cuvântul era cu Dumnezeu la început, dar 
Cuvântul era Dumnezeu. Cel care, prin Sine Însuşi a creat cerurile şi a întins pământul, este capabil să 
Îşi răscumpere poporul. Răscumpărarea nu este decât o nouă creaţie şi faptul că Dumnezeu este Creator 
şi că fără nici un ajutor – când într-adevăr nu era nimeni pentru a-i da ajutor – a creat toate lucrurile, 
constituie o dovadă suficientă pentru ca ceea ce a promis El referitor la om este pe deplin capabil să îl 
realizeze. Acesta este motivul pentru care în ultimele zile suntem chemaţi să aducem slavă lui 
Dumnezeu şi să ne închinăm „Celui ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor”. Apocalipsa 
14:6, 7. 

 
CUVÂNTUL INFAILIBIL AL OAMENILOR 

 
Ceea ce face Dumnezeu prin altcineva este la fel de stabil ca şi când ar fi fost făcut fără nici un 

mijloc. El confirmă cuvântul slujitorului Său. El ne-a împăcat cu Sine şi a pus în noi Cuvântul împăcării. 
2 Corinteni 5:18, 19. „Cel pe care l-a trimis El vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu.” Ioan 3:34. Oricine 
vorbeşte numai cuvintele Domnului nu trebuie să aibă vreo teamă că unul din cuvintele lui nu s-ar 
împlini. „Dacă un om vorbeşte, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.” (1 Petru 4:11) şi poate vorbi cu 
toată îndrăzneala. Mărturiile mincinoşilor vor fi anulate, iar ghicitorii vor fi văzuţi nebuni, înţelepţii 
acestei lumi vor fi duşi de propria lor şiretenie, iar cunoştinţa lor va fi dovedită ca nebunie; dar simplul 
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adevăr rostit de cel mai umil urmaş al lui Dumnezeu va sta atât timp cât soarele şi luna vor dăinui. 
Ultima referinţă din acest capitol, referitoare la Cir şi lucrarea lui, va fi analizată în legătură cu 

versetele capitolului următor, unde subiectul continuă. 
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CAPITOLUL 53 
DUMNEZEU, CONDUCĂTORUL NAŢIUNILOR 

 
(Isaia 45:1-7) 

„Astfel vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, a cărui mână dreaptă am ţinut-o, pentru a 
supune naţiunile înaintea lui: voi dezlega brâul regilor pentru a deschide înaintea lui cele două 
porţi lăsate şi pentru ca porţile să nu fie închise; Eu voi merge înaintea ta şi voi netezi locurile 
încovoiate; voi sfărâma în bucăţi porţile de alamă şi voi despărţi zăvoarele de fier; îţi voi da 
comorile întunericului şi bogăţii ascunse din locuri tainice, ca să cunoşti că Eu, Domnul, care te 
chem pe nume, sunt Dumnezeul lui Israel. Căci pentru Iacob, slujitorul Meu şi pentru Israel, 
alesul Meu, te-am chemat pe nume; te-am numit, chiar dacă tu nu Mă cunoşteai. Eu sunt Domnul 
şi nu este altul, nu există dumnezeu în afară de Mine; Eu te încing, chiar dacă tu nu M-ai 
cunoscut, pentru ca ei să se ştie de la răsăritul soarelui şi până la vest că nu este nimeni în afară de 
Mine. Eu sunt Domnul şi nu este altul. Eu întocmesc lumina şi creez întunericul; Eu am făcut pace 
şi creez răul; Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.” 

 
Când Nebucadneţar, regele Babilonului, a avut un vis ce descria o calamitate care urma să i se 

întâmple, i s-a spus că aceea era pentru ca el „să cunoască faptul că Cel Prea Înalt stăpâneşte în orice 
împărăţie a oamenilor şi o dă cui vrea.” Daniel 4:25. În pasajul pe care îl studiem avem un exemplu 
minunat al adevărului despre acest lucru şi de asemenea o ilustraţie a faptului că nimic nu are loc din 
întâmplare şi nimic nu Îl ia pe Dumnezeu prin surprindere, ci fusese pregătit cu mult înainte. 

Isaia a profeţit „în zilele lui Ozia, Itam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda”. Isaia 1:1. Ezechia a domnit 
douăzeci şi nouă de ani (2 Cronici 29:1) şi de vreme ce a mai trăit cincisprezece ani după boala sa (Isaia 
38) ştim că a mai domnit paisprezece ani. Dar Isaia trebuie să fi profeţit în acea perioadă cel puţin 
patruzeci şi şase de ani, căci Iotam şi Ahaz au domnit fiecare şaisprezece ani. 2 Cronici 27:1; 28:1. Nu 
ştim exact cât a profeţit Isaia în domnia lui Ozia, dar capitolul al şaselea pare să indice că el a început în 
ultimul an al domniei lui. Ideea este că în 714 a. Ch. , data aproximativă a soliei speciale pe care Isaia a 
dat-o lui Ezechia, el profeţise între patruzeci şi cinci şi cincizeci de ani; iar după domnia lui Ezechia nu 
a profeţit, căci a murit înainte de 698 a. Ch. Suntem deci în siguranţă datând pasajul pe care îl avem 
înaintea noastră nu mai târziu de 712 a. Ch. 

Ce importanţă are acest fapt? Arată precizia cunoştinţei mai dinainte a lui Dumnezeu şi perfecţiunea 
planurilor Lui pentru salvarea poporului Său. Babilonul a fost capturat de către Cir în anul 538 a. Ch., 
când avea şaizeci şi unu de ani. Aflăm deci că Cir fusese numit şi lucrarea lui descrisă în detaliu cu mai 
bine de o sută treizeci de ani înainte să fie născut şi cu o sută optzeci şi patru de ani înainte ca lucrarea 
să fie făcută. Aceasta înseamnă, cu mai bine de o sută de ani înainte ca poporul Israel să fie luat rob în 
Babilon, Domnul nu numai că a prezis eliberarea lui din captivitate, dar a şi numit omul care va fi 
instrumentul pentru eliberarea lui şi a oferit o descriere minuţioasă a evenimentului capturării cetăţii. 
Având acest lucru în vedere, cât de puternice sunt cuvintele „Eu sunt Domnul şi nu este nimeni altul, nu 
este Dumnezeu în afară de Mine”. 

Pentru ca exactitatea profeţiei să fie mai bine apreciată de către cititor, cităm următorul rezumat al 
capturării Babilonului din „Marile monarhii” de Rawlinson. Poate este necesar să menţionăm, pentru a 
ajuta pe unii, că Babilonul era foarte întins, înconjurat de un zid de o înălţime şi grosime imensă şi 
umplut cu provizii suficiente pentru douăzeci de ani. Râul Eufrat trecea prin cetate, împărţind-o în două 
părţi, dar de asemenea exista un zid de fiecare parte a râului, întreaga lungime a trecerii lui prin cetate şi 
cele douăzeci şi cinci de străzi care treceau de o parte şi de alta a râului erau îngrădite de porţi uriaşe de 
alamă. Descriind înaintarea lui Cir spre Babilon, împotriva căruia armata lui a început un asediu, aparent 
fără nici o speranţă, Rawlinston continuă: 

„Retrăgându-şi cea mai mare parte din armata sa din vecinătatea cetăţii şi lăsând în urma lui doar 
câteva corpuri de observaţie, Cir a mărşăluit în sus pe cursul Eufratului o oarecare distanţă şi acolo a 
început să sape viguros. Soldaţii lui puteau acum aprecia valoarea experienţei pe care au câştigat-o 
risipindu-i pe ginzi şi au înţeles că vara şi toamna anului precedent nu au fost pierdute. Au săpat un 
canal sau canale de la Eufrat prin care o mare parte din apă se retrăgea şi prin care sperau să facă din 
cursul natural al râului un loc ce se putea trece cu piciorul. Când totul a fost pregătit, Cir a precizat că 
trebuie să aştepte până la sosirea unei anumite sărbători, în timpul căreia toată populaţia obişnuia să bea 
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şi să se distreze, şi atunci, în tăcerea nopţii să întoarcă apa râului şi să îşi dea atacul. Totul s-a întâmplat 
aşa cum a sperat şi a dorit. Sărbătoarea a fost ţinută chiar cu o pompă şi splendoare mai mare decât de 
obicei, căci Belşaţar, cu insolenţa naturală a tinereţii, pentru a marca mulţumirea sa faţă de armata 
asediatoare, s-a abandonat în întregime plăcerilor sezonului şi a primit mii de lorzi ca oaspeţi în palatul 
său. Toată populaţia era prinsă în distracţie şi dans. Dezordinea de pe urma băuturii şi excitaţia nebună a 
pus stăpânire pe oraş; asediul a fost uitat; precauţiile obişnuite au fost neglijate. Urmând exemplul 
regelui lor, babilonienii s-au dedat toată noaptea la orgii în care frenezia religioasă şi excesul băuturii au 
format o amestecătură ciudată şi revoltătoare. 

Între timp, în afara cetăţii, în linişte şi întuneric, perşii au vegheat la cele două locuri unde Eufratul 
intra şi părăsea zidurile. Cu nerăbdare ei au notat scufundarea gradată a apei în albie; mai nerăbdători au 
vegheat să vadă dacă cei din interiorul zidurilor vor observa împrejurările suspicioase şi vor da alarma 
în oraş. Dacă s-ar da o astfel de alarmă, toată munca lor s-ar pierde. Dacă atunci când ar intra în albie, ar 
găsi zidurile râului pline de oameni şi porţile râului puternic închise, ar fi într-adevăr ‚prinşi într-o 
capcană’. Măturaţi printr-o rafală de către duşmanul pe care nu îl puteau vedea, nici atinge, ar fi fost 
înghiţiţi şi distruşi de către proiectilele lui înainte de a reuşi să-şi pună la cale scăparea. Dar pe măsură 
ce priveau cu atenţie, nici un sunet de alarmă nu i-a ajuns – doar un zgomot confuz de distracţie şi 
tărăboi, care arăta că nefericiţii oameni ai oraşului erau destul de inconştienţi de apropierea pericolului. 

În final, forme întunecoase începeau să se ridice din obscuritatea adâncului albiei şi pe locurile de 
debarcare de pe partea opusă a porţilor grămezi risipite de oameni se înălţau în coloane solide – porţile 
mari neapărate erau asediate – un strigăt de război s-a ridicat – s-a dat alarma şi s-a răspândit – şi 
alergători rapizi au mers pentru a ‚arăta regelui Babilonului că cetatea a fost luată’. În întunericul şi 
confuzia nopţii a urmat un masacru teribil. Beţivii care se distraseră nu au putut opune rezistenţă. 
Regele, paralizat de frică la vederea scrierii de mână îngrozitoare de pe perete, care l-a avertizat prea 
târziu de pericolul său, nu a putut face nimic, nici măcar pentru a verifica progresul agresorilor săi care 
duceau totul înaintea lor peste tot. Dând buzna în palat, un grup de persani au ajuns în prezenţa 
monarhului şi l-au ucis în timpul scenei sărbătorii lui lipsite de pietate. Alte grupuri au adus focul şi 
sabia în oraş. Când a venit dimineaţa, Cir s-a găsit pe sine stăpânul cetăţii fără nici un conflict, când, 
dacă nu ar fi fost dispreţuite toate eforturile lui, cu cea mai mare uşurinţă ar fi fost dejucat.” 

Observaţi afirmaţiile profeţiei: „Voi dezlega brâul regilor”. Chiar în momentul când Cir îşi făcea 
intrarea în cetate, în timp ce Belşaţar era angajat într-o sărbătoare sălbatică, idolatră, Dumnezeu a făcut 
să apară pe peretele sălii de banchet o scriere. „Atunci faţa regelui s-a schimbat şi gândurile l-au 
tulburat, astfel că încheieturile brâului său au fost dezlegate şi genunchii s-au lovit unul de altul.” Daniel 
5:6.  

„Şi porţile nu vor fi închise.” Toată dibăcia lui Cir şi chiar stratagema sa de a abate cursul râului nu 
i-ar fi folosit la nimic dacă porţile ce duceau spre râu nu ar fi fost lăsate deschise. Armata sa putea să 
mărşăluiască înspre cetate şi în afara ei, dar aceasta nu ar fi pricinuit nici o pagubă. Dar în acea noapte 
de distracţie idolatră, totul a fost neglijat şi calea a fost deschisă. Dumnezeii pe care îi lăudau prinţii nu 
le-au oferit nici o protecţie. 

Întreaga profeţie este devotată faptului de a arăta că nu există nimeni altul în afară de Dumnezeu. El 
este Creatorul şi Răscumpărătorul. El poate crea şi tot El poate distruge. Nimic nu are loc fără sfatul sau 
consimţământul Lui. Totul lucrează din voia Sa. El face ca şi mânia oamenilor să Îl laude. Psalmul 
66:10. Regii şi naţiunile cred că sunt la control şi fac voia lor, când de fapt ele doar lucrează planul lui 
Dumnezeu. Nu trebuie să facem greşeala de a ne gândi că Dumnezeu plănuieşte toate practicile lor rele, 
ci oricât de rele ar fi, oricât de opuse voii Lui, ei duc la bun sfârşit scopul Lui chiar prin opoziţia lor. 

Dumnezeu a fost Cel care a spus Ierusalimului: „Vei fi locuit şi cetăţilor lui Iuda: veţi fi construite şi 
Eu voi ridica locurile lui prăbuşite”. El a spus-o, iar Cir a fost agentul Lui pentru a duce acest lucru la 
bun sfârşit. De asemenea, Dumnezeu a spus adâncului „Usucă-te” şi a fost El Cel care a uscat râurile. 
Aşa că, atunci când Cir săpa canalele şi întorcea cusrul Efrautului, făcea pur şi simplu lucrarea lui 
Dumnezeu. Ce gând minunat, care inspiră veneraţie – că oamenii sunt agenţi în marele plan al 
Dumnezeului Celui Prea Înalt! Şi cât de glorios este când ei se predau de bună voie înţelegând acest 
lucru! Toate evenimentele istoriei acestui pământ nu sunt spre beneficiul celor ce le înfăptuiesc, ci 
pentru salvarea poporului lui Dumnezeu. În loc să le fie teamă atunci când războaie sau veşti de 
războaie şi calamităţi vin, crezând că vor fi închiţiţi, urmaşii credincioşi ai lui Dumnezeu să fie plini de 
curaj, ştiind că şi din aceste alarme şi chiar prin intermediul lor, Dumnezeu lucrează eliberarea lor. 
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Dumnezeu Şi-a făcut lucrarea prin Cir „pentru ca să se ştie de la răsăritul soarelui şi până la vest că 
nu este nimeni în afară de Mine”. Şi cât de întins a fost în consecinţă cunoscut numele lui Dumnezeu? – 
În toată lumea. Împărăţia Babilonului a fost întinsă în toată lumea. Vezi Daniel 2:37, 38; Ieremia 27:4-7. 
Bineînţeles, aceasta a venit sub domnia lui Cir şi astfel, decretul construirii templului sună astfel: 

„Acum, în primul an al lui Cir, regele Persiei, pentru ca, prin gura lui Ieremia, Cuvântul Domnului 
să fie împlinit, Domnul a mişcat spiritul lui Cir, regele Persiei, încât a făcut o proclamaţie în toată 
împărăţia şi a aşezat-o pe hârtie, spunând: Astfel vorbeşte Cir, regele Persiei. Domnul Dumnezeul 
cerului mi-a dat toate naţiunile pământului şi m-a însărcinat să Îi construiesc casa la Ierusalim, care este 
în Iuda. Care este deci printre voi din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se suie la Ierusalim, 
care este în Iuda, şi să înalţe casa Domnului Dumnezeului lui Israel (El este Dumnezeul) care este în 
Ierusalim.” Ezra 1:1-3. Astfel, vedem că singurul Dumnezeu adevărat a fost proclamat prin Cir în toată 
lumea. „Ce omagiu minunat pentru un rege păgân!”, vor exclama unii. De ce spuneţi „un rege păgân”? 
Adevărat, Cir era persan. A fost născut în ignoranţă faţă de adevăratul Dumnezeu, dar la fel a fost şi 
Avraam. Iosua 24:2. Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuşi lui Avraam, iar el a crezut şi astfel a devenit 
prietenul lui Dumnezeu. Cir a fost numit de către Dumnezeu în timp ce era încă ignorant cu privire la El, 
chiar cu mult înainte să fie născut, totuşi a ajuns până la urmă să Îl cunoască pe Dumnezeu şi să 
recunoască faptul că el purta acest nume de la El. Ce altceva mai mult ar putea cineva să facă? Dacă a 
existat vreodată un rege creştin în vreo ţară, atunci cu siguranţă acela a fost Cir din Persia, ca şi 
Nebucadneţar din Babilon. Acest om, direct din păgânism a făcut ceea ce izraeliţii, cu o lungă origine de 
credincioşi, au eşuat să facă. 

De aceea, Cir era un izraelit, prin propria sa mărturisire. Citiţi proclamaţia lui din nou şi din nou. Şi-
a declarat credinţa în Domnul cerului care l-a adus la tron şi a spus: „El este Dumnezeul” şi în acelaşi 
timp L-a declarat ca fiind „Domnul Dumnezeul lui Israel”. Dumnezeu ia dintre neamuri un popor pentru 
numele Lui (Fapte 15:14) şi Cir, persanul, a fost unul dintre ei. Nu trupul, ci credinţa determină cine este 
Israel. „Dumnezeu nu are în vedere faţa oamenilor, ci în orice naţiune, cel care se teme de El şi lucrează 
neprihănirea este acceptat de El.” 
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CAPITOLUL 54 
DUMNEZEUL NEVĂZUT 

 
(Isaia 45:8-15) 

„Picuraţi ceruri de sus şi să toarne cerurile neprihănirea; să se deschidă pământul, ca să 
aducă mântuirea şi să răsare neprihănirea; Eu Domnul am creat aceasta. 

Vai de cel care se ceartă cu Făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământului! Va spune oare 
lutul celui ce îi dă forma: ‚Ce faci?’ Sau lucrarea ta va spune: ‚El nu are mâini?’ Vai de cel care 
spune tatălui său: ‚Ce ai născut?’ Sau femeii: ‚Ce ai născut?’ Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui 
Israel şi Făcătorul său: Întrebaţi-Mă despre lucrurile care au să vină; porunciţi-Mi despre fiii Mei 
şi despre lucrarea mâinilor Mele. Eu am făcut pământul şi am creat omul pe el; Eu, chiar mâinile 
Mele au întins cerurile şi am ordonat toată oştirea lor. L-am ridicat în neprihănire şi voi netezi 
toate căile lui; el Îmi va zidi cetatea şi Îmi va elibera exilaţii, nu pentru preţ, nici pentru răsplată, 
zice Domnul oştirilor. 

Astfel vorbeşte Domnul: munca Egiptului, marfa Etiopiei şi sebeenii de talie vor veni la tine; şi 
vor fi ale tale; ele vor merge după tine; în lanţuri vor veni şi se vor pleca înaintea ta, spunând: Cu 
siguranţă Dumnezeu este în tine; şi nu este nimeni altul, nu este dumnezeuafară de El. Cu 
adevărat Tu eşti un Dumnezeu care te ascunzi, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorul.” 

 
Vom lua ultimul verset drept cheie pentru întregul text şi ca bază pentru studiul nostru prezent. 

Dumnezeu Se ascunde. El este „Regele etern, nemuritor, invizibil”, „locuind în lumina de care nici un 
om nu se poate apropia; pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu Îl poate vedea.” 1 Timotei 1:17; 6:16. 
Care este atunci folosul poruncii: „Iată Dumnezeul vostru!”? De ce să spunem oamenilor să Îl privească 
pe Dumnezeu când El este invizibil şi nici nu om nu L-a văzut, nici nu Îl poate vedea? Chiar Se 
ascunde, astfel încât nimeni să nu-L vadă şi apoi ne trimite solia, spunând: „Priviţi-Mă, priviţi-Mă”. 
Isaia 65:1. Unde este consecvenţa? 

Acesta este o greşeală pe care oamenii o găsesc în Dumnezeu şi în Cuvântul Său. Ei formulează 
ceea ce pare foarte plauzibil împotriva Lui şi gândesc că au o scuză îmbelşugată pentru necredinţa lor. 
Acum, când nu există nici cea mai mică inconsecvenţă sau umbră de caracter nerezonabil, se cuvine să 
sfârşim pentru totdeauna cu şicanele. Când Dumnezeu Îşi lasă cazul în seama celor mai inconsecvenţi 
termeni şi totuşi se dovedeşte perfect adevărat, înseamnă în mod necesar că nici un caz nu poate fi făcut 
să stea împotriva Lui. „Nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui 
Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.” 1 Corinteni 1:25. 

Există lucruri invizibile care se pot vedea. Ceea ce este imposibil pentru vederea umană reprezintă 
ceva foarte uşor atunci când ochii înţelegerii noastre sunt luminaţi de Spiritul Sfânt. Moise „a rezistat 
pentru că a văzut pe Cel care este invizibil”. Evrei 11:27. Mâhnirile noastre uşoare lucrează pentru noi o 
greutate veşnică de slavă „în timp ce ne uităm nu la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd”. 2 
Corinteni 4:18. Dacă vrem să avem plăcere în locul durerii trebuie să privim continuu la lucrurile 
invizibile, fără să dăm nici o atenţie celor care se văd. 

Odată, unul dintre cei doisprezece ucenici a spus lui Isus: „Doamne, arată-ne pe Tatăl şi ne este de 
ajuns”. Isus a răspuns: „De atâta timp sunt cu voi şi totuşi tu nu M-ai cunoscut, Filip? Cel care M-a 
văzut pe Mine a văzut pe Tatăl; cum spui tu deci ‚Arată-ne pe Tatăl?’” Ioan 14:8, 9. Şi apoi a adăugat: 
„Nu crezi tu că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care ţi le spun nu le spun de la Mine, 
ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face faptele. Crede-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine; sau altfel 
crede-Mă de dragul faptei însăşi.” 

„Dumnezeu era în Hristos.” Isus era manifestarea lui Dumnezeu şi totuşi nu era nimic în înfăţişarea 
Lui care să indice acest fapt. Era imposibil pentru cineva să constate din înfăţişarea Sa – trupul şi 
sângele Său – că El era Fiul Dumnezeului celui viu. Matei 16:16, 17. El era strălucirea slavei Tatălui, 
chiar amprenta substanţei Lui (Evrei 1:3), dar Şi-a acoperit slava cu haina umanităţii. Totuşi, „noi am 
privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”. El era Mântuitorul, 
totuşi a spus: „Trupul nu foloseşte la nimic”. Ioan 6:63. Nu ceea ce se vede, ci ceea ce nu se vede era de 
folos. Şi viaţa nevăzută, ascunsă a fost făcută vizibilă, „căci viaţa a fost manifestată şi noi am văzut-o”. 
1 Ioan 1:2. Ceea ce este vizibil reprezintă nimic; doar ceea ce este invizibil este real. Aceasta, apropo, ar 
trebui să înveţe pe toţi oamenii nebunia încrederii în forme şi ceremonii pentru mântuire. Ritualismul 
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înseamnă goliciune. 
Unde Se ascunde Dumnezeu? – În lumină. El locuieşte în lumină. Dar nu citim noi că „nori şi 

întuneric sunt în jurul Lui” (Psalmul 97:2) şi că „El a făcut din întuneric locul Său tainic”? Psalmul 
18:11. Da, „Cortul din jurul Său îl reprezentau apele întunecate şi norii groşi ai cerurilor”, dar 
„întunericul şi lumina sunt la fel pentru El” (Psalmul 139:12); „noaptea străluceşte ca ziua” aşa că „la 
strălucirea ce era înaintea Lui, norii Lui groşi au trecut”. Chiar dacă locuieşte în întuneric, El se acoperă 
cu lumina ca o haină (Psalmul 104:2) „şi lumina străluceşte din întuneric şi întunericul nu a biruit-o”. 
Lumina biruie întunericul. 

Mai mult decât atât, „Dumnezeu este lumină şi în El nu este deloc întuneric”. 1 Ioan 1:5. Cazul 
devine din ce în ce mai complex, dar chiar complexitatea înseamnă claritate. Dumnezeu Se ascunde, dar 
Se ascunde în lumină şi El Însuşi este lumină, iar lumina nu poate fi închisă în nici un întuneric. De ce 
nu Îl putem vedea atunci? – Singurul motiv este că nu avem ochii acomodaţi pentru a vedea lumina. 
Dacă am avea ochii unşi cu alifia cerească am vedea lucrurile cereşti. Apocalipsa 3:18. Apoi, „dacă 
umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unul cu altul”. 1 Ioan 1:7. Devenim una 
cu El. Se ascunde în noi. 

Foarte puţini iau forţa din ultimul verset, 1 Ioan 1:7. Ei cred că este vorba de părtăşia umană, când 
de fapt este vorba de părtăşia cu Dumnezeu. Dacă umblăm în lumină, după cum Dumnezeu este în 
lumină, avem părtăşie cu El şi El cu noi. Noi şi Dumnezeu avem părtăşie unul cu altul – părtăşie 
reciprocă. Versiunea franceză a lui Segond o exprimă mai clar, nous sommes mutuellement en 
communion, suntem reciproci în comuniune. 

Atunci unde să ne uităm pentru a-L găsi pe Dumnezeu? Uitaţi-vă peste tot. Uitaţi-vă în interior. 
„Împărăţia lui Dumnezeu vine nu pentru a fi observată, nici nu se va spune: ‚Iat-o aici!’ Sau ‚Iat-o 
acolo!’ Căci împărăţia lui Dumnezeu este în interiorul vostru.” Luca 17:20, 21. „Fiecare spirit care 
mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este al lui Dumnezeu.” 1 Ioan 4:2. Mărturisiţi cum Cuvântul, 
care era de la început cu Dumnezeu şi era Dumnezeu, a venit în trup şi locuieşte acolo şi sunteţi născuţi 
din Dumnezeu şi Îl cunoaşteţi pe Dumnezeu. Dacă din întâmplare vrei să Îl pipăi, cu siguranţă Îl vei 
găsi, pentru că El nu este departe de nici unul dintre noi, de vreme ce „în El trăim, ne mişcăm şi ne avem 
fiinţa”. Fapte 17:27, 28. „Cunoaşteţi că Domnul este Dumnezeu; El este Cel care ne-a făcut şi noi 
suntem ai Lui.” (Psalmul 100:3); şi lucrurile invizibile ale lui Dumnezeu, chiar puterea Lui veşnică şi 
divinitatea Lui sunt clar văzute în lucrurile făcute, astfel încât ceea ce poate fi cunoscut despre 
Dumnezeu este manifestat în toţi oamenii. Rom. 1:19, 20. Cine Îl poate acuza pe Dumnezeu de 
nedreptate pentru că Se ascunde, când El este lumină şi Se ascunde în lumină şi trimite adevărata lumina 
în fiecare om care vine în lume? 

Dumnezeu Se ascunde în lucrările Sale. Oamenii se uită la El, dar nu Îl văd. Nu aţi văzut feţe 
ascunse în tablouri? Vi s-a spus că într-un anumit tablou se ascunde o faţă. V-aţi uitat atent la tablou, 
mult şi neclintit, întorcându-l ca să poată fi văzut din toate punctele posibile, mergând înainte şi înapoi, 
dar nu aţi văzut nimic decât ceea ce este aparent. În final, cineva şi-a pus degetul pe o anumită pată sau a 
pus tabloul în faţa voastră într-un anumit fel, şi iată, faţa ascunsă s-a descoperit; iar apoi nu puteaţi să vă 
uitaţi la tablou fără să o vedeţi. În orice poziţie era pus tabloul, vedeaţi faţa ascunsă şi vă întrebaţi cum 
de aţi fost atât de orbi încât să nu o vedeţi. Era ascunsă, totuşi minunat de evidentă. Tot aşa este 
Dumnezeu ascuns în lucrările Sale; majoritatea oamenilor nu văd nimic despre El; totuşi, de îndată ce 
avem ochi pentru El, nu putem vedea un lucru fără să privim faţa Sa invizibilă revelată în mod clar. 

Cerurile picură neprihănirea şi pământul dă adevărul. În această privinţă, citiţi Iov 36:24-30: – „Nu 
uita să măreşti lucrarea Lui, despre care oamenii au cântat, pe care toţi oamenii au văzut-o; omul o 
priveşte de departe. Iată, Dumnezeu este mare şi noi nu Îl cunoaştem; numărul anilor Lui este nepătruns. 
Pentru că El trage în sus picăturile de apă care picură în ploaie din vaporii Săi, pe care cerurile le picură 
înapoi şi cad peste om din abundenţă – Da, poate cineva să înţeleagă răspândirea norilor, trăsnetul 
cortului Său? Iată, El Îşi împrăştia lumina în jurul Lui şi acoperă fundul mării.” 

Dumnezeu Se ascunde într-un mod minunat pentru ca fiecare picătură de ploaie, fiecare rază de 
soare şi fiecare floare ce răsare Îl descoperă pe El. Învăţătura Lui picură ca ploaia şi vorbirea Sa cade ca 
roua „ca ploaia pe iarbă”. Deuteronom 32:2. Dacă am şti unde să Îl găsim, putem bea neprihănirea în 
ploaia care cade din cer şi lumina feţei Sale va scânteia peste noi în picăturile de rouă de pe iarbă. 

Când citim versetele 9-11 împreună, pare evident că ultimul verset este mai degrabă o întrebare 
decât o afirmaţie directă. Astfel este redată în unele traduceri: „Mă întrebaţi despre lucrurile care au să 
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vină, despre fiii Mei şi despre lucrarea mâinilor Mele îmi porunciţi voi?” „Va spune lutul celui ce îl 
formează: ‚Ce faci?’” „Vai de cel care spune tatălui său: ‚Ce ai născut?’” Dumnezeu este Tatăl nostru, 
noi nu suntem decât lut, iar El este Făcătorul tuturor lucrurilor. Cine suntem noi ca să îndrăznim să Îl 
întrebăm despre căile Lui? Cum îndrăzneşte omul neînsemnat să critice lucrarea lui Dumnezeu? El a 
făcut pământul şi a creat omul pe el, iar mâinile Sale au întins cerurile şi au ordonat toată oştirea lor; şi 
cu toate acestea oamenii critică şi pun la îndoială acţiunile Sale ca şi cum El ar fi doar un ucenic. Ar fi 
mai bine să privim în tăcere şi să învăţăm. 

Vor veni în ultimele zile, zilele despre care a profeţit Isaia (vezi cap. 6:11, 12) batjocoritori, 
umblând după poftele lor şi spunând: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit 
părinţii noştri toate lucrurile continuă după cum au fost de la începutul creaţiei.” 2 Petru 3:3, 4. Dar ei 
vorbesc cu falsitate, fără să gândească ce a avut loc. În această porţiune din Isaia, împreună cu cea pe 
care am studiat-o săptămâna trecută, avem una din dovezile că Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său demn 
de încredere şi acesta cu referire specială la venirea lui Hristos pentru a-Şi salva poporul. 

Amintiţi-vă profeţia referitoare la Cir şi cu cât timp înainte ca evenimentul să aibă loc sau ca Cir să 
fie născut a fost rostită. Dumnezeu a spus: „El Îmi va construi cetatea şi Îmi va elibera captivii, nu 
pentru preţ, nici pentru răsplată”. Poporul lui Dumnezeu fusese scos din Egipt pentru a locui în ţara lor, 
întregul pământ, care fusese promis lui Avraam. Rom. 4:13. Dar din cauza lipsei de credinţă nu au intrat 
niciodată în plinătatea moştenirii lor. În timpul prosperităţii naţionale cele mai înalte, făgăduinţa 
moştenirii era încă în viitor (vezi 2 Samuel 7:1-10) şi regele David pe tron, cu mare bogăţie, nu era decât 
un străin şi călător, ca şi Avraam, Isaac şi Iacob. 1 Cronici 29:15.  

Deoarece poporul nu mai era potrivit să locuiască în Canaan decât erau canaaniţii, Dumnezeu i-a 
vândut în mâinile duşmanilor Săi şi au fost luaţi captivi în Babilon. Dar El nu i-a părăsit. Înainte să fie 
luaţi, lungimea exactă a captivităţii lor, şaptezeci de ani, a fost prezisă. Ieremia 29:10-14. Citind 
cuvintele de aici, vedem că eliberarea din captivitatea babiloniană urma să fie ultima şi completa 
eliberare a poporului lui Dumnezeu. „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi când Mă veţi căuta cu toată inima. Şi 
voi fi găsit de voi, spune Domnul; voi răsturna captivitatea voastră şi voi vă voi aduce din nou în locul 
din care am făcut să fiţi luaţi captivi.” Dacă Israel ar fi învăţat în captivitate lecţiile pe care Dumnezeu le 
desemnase ca să le înveţe, încheierea celor şaptezeci de ani ar fi fost începutul timpului făgăduinţei, cum 
a fost eliberarea din Egipt. 

Exact la timpul făgăduit, Dumnezeu a trimis un om pentru a elibera poporul din Babilon. Şi-a 
împlinit cuvântul la literă. Dar, cu toate că toţi erau liberi să se întoarcă în Canaan şi reprezentanţii 
tuturor seminţiilor s-au ntors în număr mare, ei nu au ieşit niciodată în realitate din Babilon. Babilon 
înseamnă confuzie, depărtare de simplitatea care este în Hristos. Din acel timp şi chiar până acum 
poporul lui Dumnezeu este în Babilon, astfel că încă mai sună chemarea şi chiar mai puternic „Ieşiţi din 
ea, poporul Meu”. Apocalipsa 18:4. Venirea Domnului va marca eliberarea completă a poporului lui 
Dumnezeu din Babilon; şi va veni la fel de sigur după cum Cir a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu în 
decretul privind Ierusalimul şi templul. 

Atunci toată lumea va şti că Dumnezeu locuieşte în poporul său. Ei vor veni spunând: „Cu siguranţă 
Dumnezeu este în tine, şi nu este nici un alt dumnezeu”. Hristos vine „pentru a fi slăvit în sfinţii Săi şi 
pentru a fi admirat în toţi cei care cred”. 2 Tesaloniceni 1:9, 10. Dar înainte ca El să vină, trebuie 
pregătită calea Sa, astfel încât să poată locui pe deplin în sfinţii Săi. Exact aşa cum Dumnezeu era în 
Hristos, tot aşa trebuie să fie în biserica Sa ca întreg şi în fiecare membru înainte ca Hristos să poată fi 
revelat ochilor lumii. Numai pe măsură ce oamenii Îl văd pe Dumnezeu în poporul său, vor cunoaşte pe 
deplin că există un singur Dumnezeu, Cel care a creat toate lucrurile. Hristos, plinătatea lui Dumnezeu, 
trebuie să fie pe deplin format în poporul Său şi atunci cu toţii „vom vedea isprăvnicia tainei care din 
toate veacurile a fost ascunsă în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, cu scopul ca acum să fie 
cunoscută domniilor şi puterilor din locurile cereşti, prin biserică înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu, 
după scopul veşnic pe care Şi l-a propus în Hristos Isus, Domnul nostru.” Ef. 3:9-11, R.V. Atunci lumea 
va şti că Dumnezeu Se ascunde în om pentru ca omul să fie slăvit prin prezenţa Sa. 
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CAPITOLUL 55 
OBIECTUL CREAŢIEI PĂMÂNTULUI 

 
(Isaia 45:16-19, Traducerea Lowth) 

Sunt ruşinaţi, sunt chiar uluiţi, 
Toţi adversarii lui; 
Se retrag împreună în confuzie, făcătorii de imagini. 
Dar Israel va fi mântuit în Domnul cu mântuire veşnică; 
Voi nu veţi fi ruşinaţi, nici uluiţi, în veacurile eternităţii. 
Căci astfel spune Iehova, 
Cel care a creat cerurile; El este Dumnezeu, 
Care a întocmit pământul şi l-a făcut; El l-a întemeiat; 
Nu l-a creat în van, pentru că El l-a creat ca să fie locuit; 
Eu sunt Iehova şi nu este nimeni în afară de Mine; 
Nu am vorbit în secret, într-un loc întunecat al pământului; 
Nu am spus seminţei lui Iacob, ‚Caută-Mă în van’; 
Eu sunt Iehova, care vorbesc adevărul; care dau răspunsuri directe.  
 
 

SOARTA IDOLILOR ŞI A FĂCĂTORILOR LOR 
 

Cu mult timp în urmă, am învăţat în studiul acestei profeţii că „cel care crede nu se va grăbi” sau nu 
va fi uluit, deoarece el construieşte pe Temelia sigură, Stânca veacurilor, Hristos Isus. „Ştim că orice 
idol nu este nimic în lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu.” 1 Corinteni 8:4. De aceea, cei care 
fac şi se încred în idoli trebuie în mod necesar să fie confuzi. În mod literal, ei se îndreaptă spre nimic, 
pentru că un idol nu este nimic şi „cei care îi fac sunt la fel; aşa este oricine care se încrede în ei”. Cel 
care înalţă nimic trebuie să ajungă la nimic. Astfel citim: „Căci ziua Domnului este aproape faţă de toţi 
păgânii; cum ai făcut, aşa ţi se va face; răsplata se va întoarce pe capul tău. Căci după cum aţi băut de pe 
muntele Meu cel sfânt, tot aşa vor bea şi păgânii în mod continuu; da, vor bea şi vor înghiţi şi vor fi ca şi 
când nu ar fi fost.” Obadia 15, 16. Dumnezeii care nu au făcut cerurile şi pământul vor pieri de pe 
pământ şi de sub ceruri. Bineînţeles, cei care se încred în ei vor pieri împreună cu ei. Adică, oricine se 
încrede în ceva mai puţin decât puterea care a făcut şi susţine cerurile şi pământul, va ieşi în afara 
existenţei. 

 
NICI O LIPSĂ PENTRU CEI CARE SE ÎNCRED 

ÎN DUMNEZEU 
 

„Dar Domnul este Dumnezeul adevărat, El este Dumnezeul cel viu şi un Rege veşnic.” Ieremia 
10:10. El este „din veşnicie în veşnicie”. Psalmul 90:2. De aceea, „Israel va fi mântuit în Domnul cu o 
mântuire veşnică”; pentru că Israel este poporul care depinde de Domnul şi care „nu are nici o încredere 
în trup”. Numele lui Iacob a fost schimbat în Israel când a încetat să se lupte, fiind incapabil să stea în 
picioare şi s-a agăţat de Domnul pentru sprijin. Aceea a fost tăria prin care a izbutit. Comparaţi Geneza 
32:24-28 cu Osea 12:3, 4. „În Domnul” va fi Israel mântuit, nu în ei înşişi. „Zadarnic este ajutorul 
omului.” „Blestemat este omul care se încrede în om.” Ieremia 17:5. 

 
DE CE A FOST CREAT PĂMÂNTUL? 

 
De ce a fost creat pământul? Textul ne spune că a fost întocmit ca să fie locuit. Această afirmaţie o 

urmează imediat pe aceia care spune că „El nu l-a creat în van”. Adică, dacă pământul nu ar fi locuit, ar 
fi fost întocmit în van. Nu ar fi nici un motiv pentru existenţa sa dacă nu ar avea locuitori. Observaţi mai 
departe, faptul că pământul nu a fost întocmit în van, ci a fost creat ca să fie locuit, este dat ca dovadă că 
Israel va fi mântuit în Domnul cu o mântuire veşnică. Israel nu va fi nici ruşinat, nici uluit în veacurile 
eternităţii, deoarece va avea pământul pentru a-l locui. El urmează să fie locuinţa celor mântuiţi, după 
cum la început, a fost format pentru a fi locuit de o rasă neprihănită. 



194 
 

 
O SOLIE PREZENTĂ POTRIVITĂ 

 
Aceasta este o solie pentru acest timp, căci solia dată lui Isaia trebuia proclamată „până când cetăţile 

vor fi pustiite, fără locuitori şi casele fără oameni, iar ţara va fi pe deplin pustiită, Domnul a îndepărtat 
oamenii şi va fi o mare părăsire în mijlocul ţării.” Isaia 6:11, 12. Există vreun plan pentru ca aşa ceva să 
aibă loc? Da, există. Dumnezeu nu face nimic arbitrar, iar Domnul nu va veni pentru a lua asupră-Şi 
mare putere, pentru a domni „şi pentru a distruge pământul” (Apocalipsa 11:17, 18) până ce pământul şi 
locuitorii săi nu vor fi atât de aproape de distrugerea totală încât nu vor mai rezista mult timp, chiar dacă 
venirea Sa ar fi amânată. Doar venirea Domnului salvează pământul de la distrugerea pe care oamenii 
răi au adus-o asupra lui prin propriile lor păcate distrugătoare. Să studiem această chestiune puţin mai 
mult şi o vom vedea mai clar. 

 
PĂCATUL ADUCE RUINĂ 

 
Amintiţi-vă că Dumnezeu este judecat de lume. Judecata din ultima zi va determina şi va demonstra 

neprihănirea caracterului lui Dumnezeu. El urmează să fie drept atunci când judecă sau să învingă atunci 
când este judecat. Psalmul 51:4; Rom. 3:4. Judecata va fi că Dumnezeu este adevărat, dar orice om este 
mincinos. Astfel, fiecare păcătos va pronunţa judecata asupra sa însuşi. Cei răi îşi adună acum pentru ei 
înşişi mânia pentru ziua mâniei şi a revelării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu. Rom. 2:5. La judecată, 
fiecare păcătos va recunoaşte că şi-a adus soarta asupra sa însuşi şi nu face decât să culeagă ce a 
semănat. Cel care seamănă în carne va culege din carne stricăciune, iar a avea o minte carnală înseamnă 
moarte; el are moartea în el. 

Cântăriţi bine aceste texte. Este exprimat foarte clar în Scriptură că cei răi vor primi pedeapsa din 
mâinile lui Dumnezeu, că vor fi arşi de un foc nestins; dar ceea ce se prezintă aici este că Domnul nu va 
administra această pedeapsă până când cei răi au devenit atât de răi încât, dacă Domnul nu ar veni rasa 
ar înceta să mai existe, aducându-şi distrugerea. Această concluzie rezultă în mod necesar din faptul că 
cei răi culeg roadele umbletelor lor, că „întoarcerea celui simplu îi va ucide şi prosperitatea celor nebuni 
îi va distruge”. Proverbe 1:32. „Cel puternic va deveni un câlţ şi lucrarea lui o scânteie de foc; şi vor 
arde împreună şi nimeni nu îi va stinge.” Isaia 1:31. Când cei răi văd că venirea Domnului are loc exact 
în momentul când urmau să se extermine unii pe alţii şi că El a venit ca să salveze pământul de la 
distrugerea lui totală şi să îl facă un loc potrivit ca locuinţă pentru cei care Îi rămân loiali, nici o limbă 
nu se poate ridica împotriva Lui la judecată. Stăpânul secerişului Îşi începe lucrarea la timpul când 
grânele ar cădea de la sine dacă nu ar fi secerate. 

 
SFÂRŞITUL SE APROPIE 

 
Există vreo probabilitate ca o asemenea stare să fie iminentă? Fără îndoială există, chiar dacă foarte 

mulţi oameni vor batjocori afirmaţia. Uitaţi-vă la creşterea rapidă a bolii. În ultimii ani tuberculoza a 
crescut la cea mai alarmantă rată şi face victime cu sutele de mii. Oamenii de vârstă mijlocie îşi pot 
aminti când o persoană bolnavă de tuberculoză era într-un fel observată în comunitate, lâncezind ani de 
zile; având în vedere că acum tuberculoza este una dintre cele mai obişnuite boli şi deseori face victime 
aproape la fel de rapid ca şi ciuma. Într-adevăr, şi-a câştigat numele de „marea plagă albă”. Aceeaşi 
plagă este pe vitele cu care se hrănesc oamenii, aşa că pericolul se intensifică. Dacă boala ar creşte în 
următorii ani la aceeaşi rată după cum a făcut-o în anii trecuţi, fiinţa umană sau vaca ce nu va avea 
tuberculoză va fi un caz excepţional. 

Aceasta este doar una din multele cauze ale morţii; multe altele pot fi numite. Viciul creşte cu salturi 
şi devine tot mai proeminent, dacă nu mai deschis. Prin practice nenaturale, bărbaţii şi femeile „primesc 
în ei înşişi răsplata greşelii lor”. Prin obiceiuri greşite în mâncare şi băutură oamenii îşi slăbesc 
constituţiile şi se pregătesc să devină o pradă pentru orice epidemie care se ridică; bărbaţii şi femeile 
rivalizează unii cu alţii pentru a vedea cine va descoperi ceva nou de mâncat. Alimentele simple pe care 
Dumnezeu le-a dat omului ca hrană, perfect adaptate pentru nevoile trupului, construindu-l şi întărindu-
l, sunt neluate în seamă, în timp ce urâciuni tot mai mari şi combinaţii tot mai rele sunt înghiţite, efectul 
lor nefiind decât acela de a umple trupul cu otrăvuri şi de a produce ţesuturi nesănătoase. Oamenii se 
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linguşesc că nimic din aceste lucruri nu îi vor prejudicia, chiar şi atunci când se dozează continuu cu 
medicamente ingenioase pentru a-şi păstra organele lor bolnave de greutatea pusă pe ele şi pentru a 
păstra sentimentul sănătăţii fără nici o realitate. Mulţi din cei care au înfăţişarea şi senzaţia sănătăţii sunt 
doborâţi aproape fără nici un avertisment, deoarece s-au tot pregătit pentru a fi o pradă bolii. Plăgile care 
vin asupra pământului nu sunt doar „hotărâri tainice ale Providenţei”, ci sunt rezultatul natural şi 
inevitabil al obiceiurilor grosolane ale oamenilor. 

 
RĂZBOI DEVASTATOR 

 
Apoi există războiul cu toate relele lui. Miile care sunt măcelărite în luptă nu reprezintă nicidecum 

suma ravagiilor unui război. Sărăcia, boala şi foametea urmează în mod natural pentru trezirea 
armatelor. Şi când a mai fost o asemenea pregătire de război ca în timpul prezent? Într-adevăr, se 
vorbeşte de pace, dar armele de război sunt mereu în mână. Nici o naţiune nu va vorbi în mod voluntar 
de pace până ce nu poate ordona termenii. Armamente imense au fost pregătite pentru a fi folosite, şi 
cine poate estima măcelul ce va avea loc când toate naţiunile vor deveni furioase şi se vor angaja toate 
în luptă? Cei mai optimişti ştiu că bătălia generală nu va mai putea fi amânată şi nimeni nu îndrăzneşte 
să contemple rezultatul. Nu există nimic mai sigur decât faptul că, cu toţi acei oameni puternici implicaţi 
în armate, cum se va întâmpla rapid, pregătiţi să se ucidă unul pe altul, mâncând pe restul cu boli, fără să 
spună nimic despre bolile noi generate de armatele înseşi pentru încă o sută de ani, dacă venirea 
Domnului ar fi întârziată atât de mult, nu ar mai fi văzut nimeni pe pământ cu excepţia câtorva oameni 
neprihăniţi care ţin adevărul. Aceasta nu este speculaţie, ci este exact ceea ce Cuvântul Domnului a 
prevăzut. „Ţara va fi în întregime golită şi pe deplin prădată; căci Domnul a vorbit acest cuvânt. 
Pământul plânge şi este slăbit, lumea piere şi slăbeşte, oamenii aroganţi ai pământului slăbesc. Pământul 
este de asemenea corupt de locuitorii lui, pentru că au călcat legile, au schimbat ordinea, au rupt 
legământul cel veşnic. De aceea, blestemul nimiceşte pământul şi cei ce locuiesc pe el sunt pustiiţi; de 
aceea, locuitorii pământului sunt arşi şi sunt lăsaţi puţini oameni.” Isaia 24:3-6. 

 
UN TABLOU MAI STRĂLUCITOR 

 
Dar nu acesta va fi sfârşitul, pentru că Domnul nu a creat pământul în van, ci l-a întocmit ca să fie 

locuit. Când l-a întocmit, a făcut de asemenea omul şi l-a pus peste el şi tot ce a făcut, inclusiv omul, era 
„foarte bun”. De aici învăţăm scopul lui Dumnezeu în crearea pământului. A fost făcut pentru a fi locuit. 
Unul ar putea spune, „Ei bine, acum este locuit.” Nu de către oamenii pe care îi gândise Dumnezeu. El 
nu a făcut pământul pentru a fi locuit de oameni răi, de cei care sunt răzvrătiţi împotriva guvernării Sale. 
Obiectivul creării pământului nu va fi împlinit până ce neprihănirea va locui în el, iar păcatul şi 
păcătoşenia vor fi necunoscute. Acel timp va veni la fel de sigur cum este că Dumnezeu trăieşte şi este 
adevărat. Creşterea răului, oamenii răi devenind din ce în ce mai răi, înşelând şi fiind înşelaţi, pregătirile 
de război, distrugerea oamenilor prin violenţă, boală şi viciu nu discreditează deloc Cuvântul lui 
Dumnezeu, ci sunt semne ale sincerităţii Lui şi ale apropierii timpului când Hristos va veni şi va domni 
în neprihănire.  

 
CUVÂNTUL SALVATOR AL LUI DUMNEZEU 

 
Dumnezeu nu a rostit nici un cuvânt în van. El este capabil să îi salveze pe toţi cei care îşi pun 

încrederea în El, iar salvarea Lui este una perfectă. El salvează din păcat şi moarte şi din orice urmă a 
lor. El nu înşală. Mult mai mult decât ştiu părinţii pământeşti să dea daruri bune, El dă chiar darul 
propriului Său Spirit celor care Îl cer. Puterea prin care Îşi va păstra poporul în timpul strâmtorării care 
va veni peste lume, aşa încât nici o plagă nu se va apropia de locuinţa lor chiar dacă molimă 
distrugătoare umblă în întuneric şi distrugerea pustieşte în timpul zilei, astfel că nu li se va întâmpla nici 
un rău, şi nici o plagă nu va veni aproape de locuinţa lor, este aceeaşi putere prin care acum El îi păzeşte 
de păcat. Iar El vorbeşte clar. Agenţii lui Satan, vrăjitorii şi spiritele, „apar şi murmură” şi „şoptesc din 
ţărână” (Isaia 8:19; 29:4), dar Dumnezeu dă răspunsuri directe. Nu este nimic ambiguu în ele cum este 
cazul oracolelor păgâne. Cuvântul „nu este ascuns de tine, nici nu este depărtat. Nu este în cer ca să 
spui, cine se va sui pentru noi în cer şi să îl aducă la noi ca să îl auzim şi să îl facem? Ci Cuvântul este 
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foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta ca să îl împlineşti.” De aceea, „dacă vei mărturisi cu gura 
ta pe Domnul Isus şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din moarte, vei fi salvat. Căci cu 
inima omul crede spre neprihănire şi cu gura mărturiseşte spre mântuire.” Şi „iată, acum este timpul 
acceptat; acum este ziua mântuirii”! 
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CAPITOLUL 56 
DUMNEZEUL CARE POATE SALVA 

 
(Isaia 45:20-25) 

„Adunaţi-vă şi veniţi; apropiaţi-vă împreună, voi care aţi scăpat dintre naţiuni; nu au nici o 
cunoştinţă cei care ridică lemnul imaginilor lor sculptate şi se roagă unui dumnezeu care nu poate 
salva. Spuneţi-le şi apropiaţi-vă; da, să se sfătuiască împreună; cine a declarat aceste lucruri din 
timpul străvechi? Cine le-a spus din acel timp? Nu Eu, Domnul? Nu există dumnezeu în afară de 
Mine; un Dumnezeu drept şi un Mântuitor; nu este nimeni în afară de Mine. Priviţi la Mine şi fiţi 
mântuiţi, toate marginile pământului; pentru că Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul. Eu am jurat 
pe Mine Însumi, cuvântul a ieşit din gura Mea în neprihănire şi nu se va întoarce. Pentru ca orice 
genunchi să se plece înaintea Mea şi fiecare limbă să jure. Cu siguranţă, va spune unul, în Domnul 
am neprihănirea şi tăria; la El vor veni toţi oamenii şi toţi cei ce ard tămâie împotriva Lui vor fi 
ruşinaţi. În Domnul va fi îndreptăţită toată sămânţa lui Israel şi va fi slăvită.” 

 
Pentru a obţine beneficiul deplin din aceste cuvinte de încheiere din capitolului 45 din Isaia, trebuie 

să avem în minte trăsăturile călăuzitoare a tot ce le-a precedat din capitolul 40. Amintiţi-vă că în 
întreaga Evanghelie a lui Isaia trăsătura proeminentă este marele caz judecat, în care guvernarea lui 
Dumnezeu este judecată printre oameni, înaintea întregului univers. Chestiunea ce trebuie decisă este: 
Cine este Dumnezeu? Decizia cazului depinde de cine poate salva; Cel care poate salva este adevăratul 
Dumnezeu. Martori sunt toţi oamenii pe care Dumnezeu îi salvează. Doar ei pot fi martori adevăraţi, 
spunând ceea ce ştiu din experienţă personală. În aceste versete avem această scenă de tribunal 
prezentată în mod viu înaintea noastră. 

„Adunaţi-vă şi veniţi; apropiaţi-vă împreună.” „Spuneţi-le şi aduceţi-i aproape; da, să se sfătuiască 
împreună.” Aici avem din nou chemările în judecată. Dumnezeu Îşi provoacă vrăjmaşii, cei care au adus 
acuzaţii false împotriva Lui, să vină şi să îşi apere cazul dacă pot. Toată tăria naţiunilor să fie adunate 
laolaltă, să confecţioneze un dumnezeu sau o mulţime de dumnezei, totuşi nici unul dintre ei nu poate 
salva; nici unul nu poate să scape pe cei care se încred în ei. Aceasta înseamnă că nici un om, nici toţi 
oamenii laolaltă nu pot salva. Oamenii nu se pot salva pe ei înşişi. Cei care fac un dumnezeu de lemn 
sau orice alt tip de dumnezeu care nu poate salva, nu au nici o cunoştinţă. Cu siguranţă cel mai mic grad 
de înţelepciune va învăţa pe oricine că atunci când este într-o condiţie pierdută, nu poate fabrica nimic 
care să îl salveze. Acest lucru reprezintă acelaşi lucru pe care îl găsim în Noul Testament: „prin har 
sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, 
pentru ca nici un om să nu se laude.” Ef. 2:8, 9. Evanghelia după Isaia este identică cu cea predicată de 
Pavel.  

 
RUGÂNDU-NE PENTRU ELIBERARE 

 
Cu ce scop se încrede cineva într-un dumnezeu, fie că este Cel adevărat, fie că este propria lui 

fabricaţie? – Pentru sprijin, pentru mântuire. Citiţi din nou capitolul 44. Omul nebun care face un 
dumnezeu din aceeaşi bucată de lemn pe care o arde la cină, se pleacă înaintea lui şi spune: „Scapă-mă, 
căci eşti dumnezeul meu.” Faptul că se roagă în acest fel dovedeşte că el simte nevoia de eliberare. Nu 
trebuie să facem greşeala să presupunem că toţi păgânii sunt nesinceri. Nu este îndoială că există o mare 
parte de oameni sinceri în ţările păgâne ca şi în cele numite creştine. Nu fiecare păgân se roagă pentru 
ajutor în ceea ce priveşte păcatul – ci pentru înaintarea în proiectele lui rele. Adevărat, citim că printre 
cei din vechime, foarte mulţi s-au rugat la dumnezeii lor pentru a putea reuşi în vreun plan de tâlhărie 
sau seducţie; dar apoi citim că mulţi dintre pretinşii creştini se roagă la Dumnezeu, dar se roagă numai 
ca să o consume în poftele lor. Iacov 4:3. Astfel, dacă păgânii nu au nici o scuză, pretinşii creştini nu au 
nici un motiv ca să îi dispreţuiască. Printre păgânii care în orbirea lor se pleacă în faţa lemnului şi a 
pietrei sunt foarte mulţi care tânjesc cu sinceritate după eliberarea din lanţurile care îi leagă. Etiopia 
apare ca întinzându-şi mâinile spre Dumnezeu. Ni se spune că, atunci când adevărata lumină de la 
Dumnezeu străluceşte din poporul lui Dumnezeu, neamurile vor veni la ea. Isaia 60:3. Astfel, când 
auzim despre oameni care se roagă, indiferent la ce, ştim că se roagă pentru că doresc ceva. 

Păgânii se roagă unui dumnezeu care nu poate salva. Totuşi continuă să se roage an după an. Ce 
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perseverenţă minunată! Rugându-se pentru eliberare şi continuând să se roage, fără să se descurajeze că 
nu găsesc niciodată lucrul căutat. Este ceva de admirat în ei, chiar atunci când îi compătimim. Am fi noi 
la fel de perseverenţi? Este o întrebare, deoarece de foarte multe ori obosim în facerea binelui şi spunem 
că este un lucru zadarnic să slujim lui Dumnezeu. Poate că am putea învăţa o lecţie chiar de la păgâni! 

 
CEL CARE CREEAZĂ, MÂNTUIEŞTE 

 
În mijlocul acestei mulţimi adunate pentru a se ruga unui dumnezeu care nu poate mântui, 

Dumnezeu Îşi trimite solia: „Priviţi la Mine şi fiţi mântuiţi, toate marginile pământului”. De ce cheamă 
El marginile pământului să privească la El pentru a fi mântuite? – Pentru că El este „Creatorul 
marginilor pământului”. Isaia 40:28. „Cerurile sunt ale Tale, pământul de asemenea este al Tău; cât 
despre lume şi plinătatea ei, Tu ai întemeiat-o. Nordul şi sudul, Tu le-ai creat; Taborul şi Hermonul se 
vor bucura în numele Tău. Tu ai un braţ tare, puternică este mâna Ta şi înaltă este mâna Ta cea dreptă.” 
Psalmul 89:11-13. În Hristos avem răscumpărarea, pentru că în El au fost create toate lucrurile şi în El 
se ţin toate lucrurile. Coloseni 1:13-17. Creatorul este Mântuitorul. Crucea lui Hristos mântuieşte, 
deoarece în cruce este puterea unei creaţii noi. „Dacă este cineva în Hristos, este o nouă creaţie.” Ceea 
ne aminteşte faptul că Dumnezeu este Creatorul cerurilor, al pământului, al mării şi al tuturor celor ce 
sunt în ele este ceea ce ne prezintă Evanghelia mântuirii noastre. Este Cuvântul adevărului.  

 
MÂNTUIREA – CEVA NATURAL PENTRU DUMNEZEU 

 
Dumnezeu este Tatăl nostru. Toţi supuşii Regelui regilor sunt copiii Săi. Totuşi, majoritatea 

oamenilor, chiar pretinşii creştini, cred că este un lucru surprinzător că Dumnezeu răspunde la 
rugăciune. Într-adevăr, este chiar o îndoială în mintea multora referitoare la faptul dacă Dumnezeu chiar 
aude în realitate rugăciunile noastre. Dacă s-ar raporta vreun caz de vindecare miraculoasă, scăpare 
dintru-un mare pericol sau uşurare dintr-un mare necaz, mulţi pretinşi creştini şi-ar da mâinile şi ar 
deplânge un asemenea fanatism. Printre cei care ar crede, va fi raportat ca un lucru minunat. Într-adevăr, 
minunate sunt îndurările lui Dumnezeu, dar ceea ce vrem să spunem este că oamenii ar privi aşa ceva ca 
pe un lucru ciudat. „Acest sărman om a strigat” şi Domnul chiar l-a eliberat din necazul lui! Cât de 
ciudat! Ne luăm ziarul de dimineaţă şi citim titlurile. Unul spune, cu litere izbitoare: „Întâmplare 
miraculoasă: un tată bogat oferă fiului său un costum de haine!”. Altul spune: „Chestiune ciudată: un 
tânăr ce călătoreşte pe celălalt continent telegrafiază tatălui său pentru bani şi primeşte un cec în ziua 
următoare!” Arunci ziarul cu dezgust. „Cât de lipsit de logică este să publici asemenea lucruri comune; 
este cel mai natural lucru din lume ca un tată să dea fiului său bani şi haine şi orice ar mai avea nevoie 
pentru susţinere; acesta este un eveniment zilnic; de ce să ocupi spaţiul cu ceva despre care toată lumea 
ştie?” „Dacă voi, deci, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult va da 
Tatăl vostru din cer lucruri bune celor care le cer?” Matei 7:11. Ar trebui într-adevăr să publicăm 
îndurările lui Dumnezeu, dar nu ca şi cum ar fi un lucru rar ca Domnul să fie îndurător. Mai degrabă să 
se vorbească despre bunătatea Domnului atât de mult încât fiecare să ştie că „El îşi găseşte plăcerea în 
milă” şi este în natura Sa să dea oricui cere. „Oricine cere, primeşte.” Dumnezeu salvează, şi salvează 
imediat. „Să nu răzbune Domnul pe aleşii Săi care strigă la El zi şi noapte şi suferă îndelung pentru ei? 
Vă spun că îi va răzbuna repede.” Marcu 18:7, 8. 

 
ADUCÂND MĂRTURIE FALSĂ 
ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU 

 
Totuşi, mii se roagă deschis lui Dumnezeu şi nu primesc răspunsuri precise. Într-adevăr, ei abia dacă 

se aşteaptă la răspunsuri şi ar fi surprinşi dacă ar veni. Câţi oameni nu sunt în ţările creştine şi în 
bisericile creştine care se roagă pentru eliberare şi care totuşi nu sunt liberi! Ei se roagă pentru salvarea 
din păcat şi totuşi nu sunt salvaţi; ei continuă în păcat. Cu cât sunt ei mai înaintaţi decât păgânii? 
Idolatrul se roagă la un dumnezeu care nu poate salva şi nu este salvat; pretinsul creştin se roagă la 
Dumnezeu care poate salva şi de asemenea nu este salvat. Unde este diferenţa? Cu siguranţă la oameni. 
Păgânul este la fel de departe de scopurile practice ca şi cel care pretinde că se închină adevăratului 
Dumnezeu. „Fraţii mei, aceste lucruri nu trebuie să fie aşa”; şi nu este vina lui Dumnezeu că ele sunt 
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aşa. El aude rugăciunile şi salvează. 
 

MAI RĂI DECÂT PĂGÂNII 
 

Suntem martorii lui Dumnezeu, totuşi deseori aducem mărturie falsă. Orice pretins creştin care 
continuă să trăiască în păcat, oricine se roagă la Dumnezeu, declarând că el se închină doar adevăratului 
şi viului Dumnezeu, dar care nu trăieşte în bucuria constantă a mântuirii pentru care se roagă, este un 
martor fals. Îi face lui Dumnezeu un serviciu chiar mai rău decât păgânii înşişi. El spune că nu există 
putere mai mare în Dumnezeu decât în dumnezeii păgânilor; şi având în vedere că el pretinde că este un 
slujitor al lui Dumnezeu şi se presupune că este intim cu El, mărturia lui spune mai mult împotriva lui 
Dumnezeu decât face mărturia multor păgâni. Când păgânii se uită la unul ca acesta, ce stimulent are el 
pentru a-şi lăsa idolii şi a se închina Dumnezeului creştinului? Păgânul este într-adevăr fără scuză, 
pentru faptul că are toată creaţia înaintea lui, dar nu obţine nici o dovadă despre creaturile mai înalte ale 
lui Dumnezeu. Este bine că Dumnezeu nu S-a lăsat fără martori prin faptul că a făcut tuturor oamenilor 
bine, dându-le ploaie din cer şi anotimpuri roditoare; căci oamenii care au mărturisit numele Său au 
declarat prea des că El nu poate salva sau că este indiferent. Singurul fel în care putem fi martori 
adevăraţi pentru Dumnezeu este permiţând puterii Sale de a lucra în noi ceea ce este bun. Nu este 
suficient că nu ne dedăm la unele practici ale păgânilor degradaţi; dacă nu luăm mântuirea de la 
Dumnezeul nostru la care ne rugăm pentru eliberare, suntem la fel de departe ca şi păgânii care ridică 
lemnul imaginilor lor sculptate şi se roagă unui Dumnezeu care nu poate salva. Să nu Îl mai calomniem 
pe Dumnezeu! 

SECRETUL RUGĂCIUNII REUŞITE 
 

Dacă atunci când se roagă oamenii şi-ar aminti că El este Creatorul marginilor pământului nu ar mai 
fi atât de multe rugăciuni fără rost. „Doamne Dumnezeule”, iată, Tu ai făcut cerul şi pământul prin 
puterea Ta cea mare şi Ţi-ai întins braţul; şi nu este nimic prea greu pentru Tine.” Ieremia 32:17. Cel 
care l-a făcut pe om din ţărâna pământului poate foarte uşor să ridice pe săraci din ţărână şi să îi aşeze 
printre prinţii conducătorului Său, făcându-i să moştenească tronul slavei. Pentru că oamenii au uitat să 
se închine lui Dumnezeu drept Creator nu găsesc ei mântuirea. Faptul că El este Creator este singura 
diferenţă dintre El şi hoardele dumnezeilor falşi. Nu uitaţi această diferenţă esenţială! 

 
MÂNTUIRE DINTR-O PRIVIRE 

 
Dumnezeu spune: „Priviţi la Mine şi fiţi mântuiţi”. Mântuirea este într-o privire. „Există viaţă într-o 

privire.” Când copiii lui Israel mureau din cauza muşcăturilor şerpilor veninoşi, „Domnul i-a spus lui 
Moise: ‚Fă un şarpe de aramă şi aşază-l într-un stâlp’; şi se va întâmpla că oricine care este muşcat, când 
va privi la el, va trăi. Şi Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină şi se întâmpla că dacă 
un şarpe a muşcat vreun om, când acesta privea şarpele de aramă, trăia.” Numeri 21:8, 9. „Şi după cum 
a ridicat Moise şarpele în pustie tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Ioan 3:14, 15. Privirea în credinţă mântuieşte. „Noi toţi, cu faţa 
descoperită, privind ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbaţi în aceeaşi imagine din slavă în 
slavă.” „Căci durerile noastre uşoare, care sunt momentane, lucrează pentru noi o greutate mai mare 
veşnică de slavă; în timp ce ne uităm nu la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd.” 2 Corinteni 
3:18; 4:17, 18. În timp ce privim la Domnul, El Se uită la noi şi lumina feţei Sale mântuieşte. Lumina 
cunoştinţei slavei Domnului străluceşte pe faţa lui Isus Hristos. Când Petru L-a tăgăduit pe Domnul, 
blestemând şi înjurând, Isus S-a întors şi l-a privit şi imediat Petru a primit pocăinţa şi iertarea. Nimeni 
nu se poate pierde dacă se uită cu hotărâre la Isus.  

MĂRTURIE JURATĂ 
 

În acest mare caz, toate mărturiile trebuie jurate. Dumnezeu Şi-a dat mărturia în favoarea Sa şi a 
jurat pe ea. A jurat că nimeni care se încrede în El nu se va pierde. El a jurat să mântuiască pe oricine 
este dispus să fie mântuit, adică pe oricine care recunoaşte că este total pierdut şi care astfel încetează 
luptele lui inutile de a se mântui singur, şi permite lui Dumnezeu să facă ce vrea cu el. Cazul lui rămâne 
pe seama puterii şi bunăvoinţei lui Dumnezeu de a mântui pe cei nelegiuiţi şi atâta încredere are El în 
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rezultat, încât a jurat că fiecare genunchi se va pleca înaintea Lui şi fiecare limbă va mărturisi că El este 
Domnul. Toţi vor face aceasta, constrânşi de greutatea dovezilor. Cei neprihăniţi o vor face acum, chiar 
dacă nu pot vedea şi înţelege toate lucrările lui Dumnezeu; cel rău o va face la sfârşit, când lucrurile 
ascunse vor fi aduse la lumină şi astfel îşi vor pronunţa propria ruină. În jurământul lui Dumnezeu, El a 
aşezat fiecare om sub jurământ. Fiecare om de pe pământ se află sub obligaţia faţă de Dumnezeu de a 
aduce mărturie; de aceea, toţi cei care nu aduc mărturie în vieţile lor pentru faptul că Dumnezeu 
mântuieşte, sunt martori mincinoşi. Porunca a treia este încălcată de mulţi în rugăciunile lor. Ei iau 
numele Domnului în zadar, deoarece ei nu pretind mântuirea pe care El a lucrat-o şi a adus-o întregii 
omeniri. 

 
CAZUL NOSTRU, CAZUL LUI DUMNEZEU 

 
În Domnul este neprihănire şi tărie. În Domnul este îndreptăţire şi slavă. Când Dumnezeu jură, El 

jură pe Sine. El garantează cu viaţa Sa pentru mântuirea oamenilor. Efectiv El a spus că dacă ar eşua să 
mântuiască pe cineva, chiar pe cea mai umilă persoană din cea mai îndepărtată parte a pământului care 
Îl cheamă pentru mântuire, Şi-ar pierde propria Sa viaţă. Într-adevăr, dacă neprihănirea nu vine de la 
Dumnezeu sau vine dintr-o altă sursă decât Domnul Isus, atunci viaţa Sa este deja pierdută, pentru că în 
acest caz, Hristos a murit degeaba. Vezi Galateni 2:21. Dar Hristos nu a murit degeaba, iar Dumnezeu 
este din veşnicie în veşnicie, chiar dacă Şi-a riscat viaţa. El a declarat că toţi oamenii vor mărturisi totuşi 
şi vor jura că El este Dumnezeul care salvează. De vreme ce El are o aşa încredere în cazul Său şi e 
dispus să rişte atât de mult pe seama Lui, nu ne putem pune noi cazul nostru lângă al Său? Dacă ne 
alăturăm Lui, viaţa noastră este legată cu viaţa Sa şi suntem la fel de siguri de viaţa şi fericirea veşnică 
după cum este El. Ce mântuire minunată! 
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CAPITOLUL 57 
PRĂBUŞIREA MÂNDRIEI 

 
(Isaia 47:1-15) 

„Coboară-te şi stai în ţărână, fecioară, fiică a Babilonului; stai pe pământ, fără tron, o, fiică a 
haldeilor; pentru că nu vei mai fi numită blândă şi delicată. Ia pietrele de moară şi macină făină; 
îndepărtează-ţi mahrama, dezbracă-ţi trena, descoperă-ţi piciorul, treci prin râuri. Goliciunea ta 
va fi neacoperită, da, ruşinea va fi văzută; Eu Mă voi răzbuna şi nu voi accepta nici un om. 
Răscumpărătorul nostru, Domnul oştirilor este numele Lui, Sfântul lui Israel. Taci şi stai în 
întuneric, fiică a haldeilor; căci nu vei mai fi chemată Doamna împărăţiilor. Am fost mânios pe 
poporul Meu, Îmi profanasem moştenirea şi îi dădusem ţării tale; nu ai arătat milă de ei; pe cei 
bătrâni ai aşezat jugul tău cu foarte mare greutate. Şi ai spus: ‚Voi fi o doamnă pentru 
totdeauna’, şi nu ai aşezat în inima ta aceste lucruri, nici nu ţi-ai amintit sfârşitul lor. 

De aceea, acum ascultă asta, tu, cea dedată plăcerilor, care locuieşti fără grijă, care spui în 
inima ta: ‚Eu sunt şi nu este nimeni în afară de mine; nu voi sta ca văduvă, nici nu voi cunoaşte 
lipsa copiilor’; dar aceste două lucruri vor veni asupra ta într-un moment al unei zile, pierderea 
copiilor şi văduvia; în măsura lor deplină vor veni asupra ta, în ciuda multelor tale vrăjitorii şi a 
abundenţei fermecătoriilor tale. Pentru că te-ai încrezut în răutatea ta, ai spus: ‚Nimeni nu mă 
vede’; înţelepciunea şi cunoştinţa ta te-au pervertit; şi ai spus în inima ta: ‚Eu sunt şi nu este 
nimeni în afară de mine’. De aceea, răul va veni asupra ta fără să-i şti zorile; necazul va cădea 
peste tine; nu vei putea să îl îndepărtezi; pustiirea va veni asupra ta dintr-o dată, pe care nu o 
cunoşteai. Stai în picioare cu fermecătoriile tale şi cu multitudinea vrăjitoriilor tale, pentru care ai 
muncit din tinereţea ta; dacă astfel vei putea avea vreun folos, dacă astfel vei putea izbuti. Te-ai 
obosit în mulţimea sfaturilor tale; să se ridice acum astrologii, cititorii în stele şi cei care 
prevestesc din luni şi să te salveze din ceea ce va veni peste tine. Iată, ei vor fi precum paiele; focul 
îi va arde; nu vor scăpa de puterea flăcării; nu va exista un cărbune la care să te încălzeşti, nici un 
foc ca să stai înaintea lui. Astfel vor fi peste tine lucrurile la care ai lucrat; cei care au făcut negoţ 
cu tine din tinereţea ta, se vor îndepărta fiecare la locul lui; şi nu va fi nimeni care să te salveze.” 

 
CĂTRE CINE ESTE ACEST LUCRU VORBIT 

 
Ce legătură au toate acestea cu noi? De ce ne priveşte pe noi să ştim că asemenea lucruri au fost 

profeţite despre Babilon şi că au fost împlinite în urmă cu mai bine de douăzeci şi cinci de secole? Este 
doar o chestiune de curiozitate ca orice alt raport din trecut? Sau, dacă este mai mult decât o chestiune 
de curiozitate, raportul conţine mai mult decât un interes istoric pentru noi, dovedind loialitatea 
Cuvântului lui Dumnezeu? De ce au fost aşezate aceste lucruri pentru noi în Biblie şi de ce le citim? 

„Tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi 
mângâierea Scripturilor să avem speranţă.” Rom. 15:4. Nu pentru ei, ci pentru noi s-au slujit profeţii de 
lucrurile care ne sunt nouă raportate acum de către ei, predicând Evanghelia prin Duhul Sfânt coborât 
din cer. 1 Petru 1:11, 12. Lucrurile din acest capitol ne privesc pe noi, cei din această perioadă, din 
timpul prezent, mai mult decât au privit vreodată orice alţi oameni de pe pământ. Trăim mult mai 
aproape de împlinirea acestor lucruri decât Isaia şi evreii care erau duşi captivi în Babilon. 

 
ISAIA ŞI APOCALIPSA 

 
Comparaţi acest capitol cu cel de-al optsprezecelea din Apocalipsa şi nu puteţi să nu vedeţi că 

ambele profeţii vorbesc despre acelaşi lucru. Într-adevăr, folosesc exact aceleaşi expresii, aşa că un 
critic mai înalt ar spune fără îndoială că Ioan l-a copiat pe Isaia. Dar când Dumnezeu are o solie 
importantă, El poate să o trimită prin mai mult decât un sol şi să o dea fiecăruia independent de celălalt. 
Apocalipsa 18:7, 8 este identic cu Isaia 47:6, 7. În ultimul verset din Isaia se rezumă tot ce conţine 
Apocalipsa 18:9-18. În Apocalipsa 17:5, 6 avem paralela pentru Isaia 47:6, 7. Acum, la fel de sigur cum 
profeţia referitoare la Babilon din Apocalipsa nu a fost încă împlinită, tot aşa profeţia din Isaia îşi 
aşteaptă împlinirea. 
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UN RIVAL PENTRU DUMNEZEU 
 

Observaţi că acest Babilon este reprezentat atât în Isaia cât şi în Apocalipsa ca opunându-se lui 
Dumnezeu şi poporului Său. Se opune lor nu ca o putere atee, ci ca o putere ce pretinde că este deasupra 
lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: „Nu este nimeni în afară de Mine” (Isaia 45:6, 18, 21, 22; 46:9), iar 
Babilonul spune: „Eu sunt şi nu este nimeni în afară de mine”. Isaia 47:10. Astfel vedem că el se aşază 
pe sine ca un rival al lui Dumnezeu, pretinzând că este tot ceea ce El este. 

Aceasta a fost poziţia vechiului Babilon. În al patrulea capitol din Daniel avem un raport al restului 
referitor la cine era suprem, Nebucadneţar sau Dumnezeu. Chiar dacă Nebucadneţar învăţase despre 
adevăratul Dumnezeu şi i s-a spus că „cerurile conduc” şi că Dumnezeul cerului i-a dat împărăţia, 
puterea, tăria şi slava, el a spus, în timp ce se plimba în palatul împărăţiei Babilonului: „Nu este acest 
mare Babilon cel pe care l-am construit eu ca locuinţă a împărăţiei prin tăria puterii mele şi pentru 
onoarea măreţiei mele?” Daniel 4:30. Atunci judecata lui Dumnezeu a venit peste el până când a învăţat 
şi a recunoscut că Dumnezeul cerului „trăieşte pentru totdeauna, a cărui stăpânire este veşnică şi 
împărăţia Lui este din generaţie în generaţie; toţi locuitorii pământului sunt socotiţi ca nimic; El face 
după voia Sa în oştirea cerului şi printre locuitorii pământului; şi nimeni nu I se poate împotrivi sau Îi 
spună: ‚Ce faci?’” „şi pe cei care umblă în mândrie este capabil să îi umilească.” Daniel 4:34, 35, 37. 

 
MÂNDRIA BLASFEMIATOARE A BABILONULUI 

 
Dar aceasta nu a încheiat problema cu Babilonul, deoarece cu toate că Nebucadneţar fără îndoială a 

mers în mormântul său în credinţa acestei mărturisiri, Belşaţar, care ştia toate aceste lucruri, nu a tras 
nici un folos din ele, ci în insolenta lui impietate, în mijlocul distracţiei păgâne, „a adus vasele de aur 
care fuseseră luate din templul casei lui Dumnezeu care era în Ierusalim; şi regele şi prinţii săi, soţiile şi 
concubinele lui, au băut din ele. Au băut vin şi au lăudat dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, 
de lemn şi de piatră.” Daniel 5:2-4. Vezi de asemenea versetele 17-23. Daniel i-a amintit lui Belşaţar 
mândria şi umilinţa lui Nebucadneţar şi a spus: „Şi tu, fiul lui, Belşaţar, nu ţi-ai umilit inima, cu toate că 
ştiai toate acestea, ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerului; şi au adus vasele casei Sale înaintea ta şi 
tu, domnii tăi, soţiile tale şi concubinele tale aţi băut vin din ele; şi ai lăudat dumnezeii de argint, de aur, 
de aramă, de fier, de lemn şi de piatră care nu văd, nici nu aud, nici nu cunosc; iar pe Dumnezeu, în 
mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale, nu L-ai slăvit.” 

 
ACELAŞI SPIRIT ÎNCĂ ACTIV 

 
În 2 Tesaloniceni 2:3-8 avem o descriere a puterii identice cu aceasta, care urmează să existe şi să 

lucreze până la venirea Domnului la Judecată. Se numeşte „omul păcatului”, „fiul pierzării, cel care se 
opune şi se înalţă pe sine împotriva a tot ce se numeşte Dumnezeu sau care este vrednic de închinare; 
astfel că el stă în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”. Comparaţi acest lucru cu ceea ce 
tocmai am citit despre Babilon şi se va vedea că aceste cazuri sunt identice. Babilonul a fost rivalul lui 
Dumnezeu, totuşi marea lui împărăţie l-a recunoscut pe Dumnezeu la sfârşit; dar lecţia nu a fost învăţată 
şi Babilonul a pierit în lăudăroşenia lui mândră de supremaţie deasupra Dumnezeului întregului pământ. 

 
TRANSMIS SUCCESORILOR SĂI 

 
Împărăţia medo-persană a luat imediat locul în lume pe care l-a ocupat Babilonul şi cu toate că Cir, 

în mod public, L-a recunoscut pe adevăratul Dumnezeu, majoritatea regilor Persiei au primit onoruri ca 
dumnezei în loc să dea onoare lui Dumnezeu. Ei, ca Belşaţar din Babilon, au fost cântăriţi şi găsiţi prea 
uşori. 

Acelaşi spirit a predominat în supremaţia Greciei; şi când Roma i-a luat locul ca stăpână a lumii, 
spiritul mândriei idolatre a atins un grad la care nici nu se visa înainte. Acestei puteri, mai mult decât 
oricărei alteia cunoscute pe pământ, se aplică titlul: „Taină, Babilonul cel Mare, mama prostituatelor şi 
urâciunilor pământului”; şi cu ea s-au împlinit aceste cuvinte: „Am văzut-o pe femeie îmbătată de 
sângele sfinţilor şi cu sângele martirilor lui Isus”. Apocalipsa 17:5, 6. Astfel, vedem că aceeaşi putere 
descrisă în profeţia lui Isaia există neschimbată până la venirea Domnului Isus Hristos. În Babilonul cel 
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vechi nu avem un simbol al celui descris în Apocalipsa, ci este vorba de una şi aceeaşi putere în ambele 
cazuri; iar poporul lui Dumnezeu nu a fost niciodată pe deplin afară din Babilon din zilele lui 
Nebucadneţar. 

 
DISTRUGERE BRUSCĂ 

 
Dar eliberarea este sigură. Babilonul urmează să fie pe deplin distrus şi chemarea lui Dumnezeu este 

„Ieşiţi din ea, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi păcatelor ei şi să nu primiţi plăgile ei”. Apocalipsa 18:4. 
Cât de repede va urma distrugerea totală marii prosperităţi aparente este văzut în cazul lui Belşaţar. 
Când împărăţia Babilonului a atins înălţimea gloriei sale şi regii lui au fost cel mai mult mulţumiţi de 
sine, distrugerea a venit. Aceea, totuşi, a fost decât începutul sfârşitului. A fost un avertisment. La fel de 
sigur cum vechea cetate Babilon a căzut de la înălţimea mândriei şi splendorii sale când a spus: „Voi fi o 
doamnă pentru totdeauna”, la fel de sigur vor veni judecăţile lui Dumnezeu peste întregul pământ, când 
religia, indiferent de numele pe care îl va purta, a ajuns în punctul în care se identifică pe sine şi 
controlează destinele naţiunilor. În acelaşi timp când „biserica” va fi universal recunoscută astfel încât 
oamenii vor începe să spună „Pace şi siguranţă”, atunci „o distrugere bruscă” va veni peste ei. 1 
Tesaloniceni 5:3. „Căci după cum în zilele dinainte de potop mâncau şi beau, se căsătoreau şi dădeau în 
căsătorie, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a 
luat, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.” Matei 24:38, 39. 

 
 

 
MÂNDRIA – RELIGIA NATURII UMANE 

 
Este o greşeală ca cineva să aplice toate aceste profeţii unei anumite organizaţii şi unui „sistem 

religios” special. În timp ce fără îndoială au cea mai completă împlinire în unele corpuri ecleziastice, 
principiul este al naturii umane, infiltrat în toţi oamenii de „dumnezeul acestei lumi”, „spiritul care 
lucrează acum în fiii neascultării”, care este numit regele Babilonului. Isaia 14:4-27. „Înţelepciunea şi 
cunoştinţa ta te-au pervertit.” Aceasta este ceea ce a cauzat căderea lui Lucifer. Ezechiel 28:12-18. 
Înţelepciunea şi cunoştinţa nu trebuie să fie dispreţuite, dar singura înţelepciune şi cunoştinţă care are o 
valoare reală este „înţelepciunea care vine de sus” şi cunoştinţa lui Dumnezeu, care este viaţă veşnică. 
Înţelepciunea care înalţă pe un om în mândrie, care este legată de ceartă şi îngâmfare, este 
„pământească, senzuală, diavolească” (Iacov 3:14, 15); dar înţelepciunea de sus este „mai întâi curată, 
apoi împăciuitoare, blândă, uşor de înduplecat, plină de milă şi de roade bune”, roadele neprihănirii care 
sunt prin Isus Hristos. Renunţarea completă la sine şi dependenţă absolută de Dumnezeu scapă sufletul 
din Babilon şi din plăgile ei. 
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CAPITOLUL 58 
PACEA NEPRIHĂNIRII 

 
(Isaia 48:12-22) 

„Ascultă-Mă, Iacob şi Israel, cel pe care l-am chemat: Eu sunt, Eu sunt Cel dintâi, tot Eu sunt 
Cel din urmă. Mâna Mea a aşezat temelia pământului şi mâna Mea cea dreaptă a măsurat 
cerurile; când le chem, ele se înfăţişează împreună. Voi toţi, adunaţi-vă şi ascultaţi; cine dintre ei 
a declarat aceste lucruri? Domnul L-a iubit; El va face plăcerea Lui Babilonului şi braţul Lui va fi 
peste haldei. Eu, Eu am vorbit; da, Eu L-am chemat; Eu L-am adus şi El îşi va face calea 
prosperă. 

Veniţi aproape de Mine şi ascultaţi acest lucru; nu am vorbit în secret de la început; din 
timpul în care au fost, sunt Eu; şi acum Domnul Dumnezeu şi Spiritul Lui M-a trimis. Astfel 
vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel; Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care 
te învăţ ce este de folos, care te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de ai fi luat aminte 
la poruncile Mele! Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi neprihănirea ta ca valurile mării; 
sămânţa ta de asemenea ar fi fost ca nisipul şi odraslele tale ca pietrişul; numele lui nu ar fi fost 
îndepărtat sau distrus dinaintea Mea. 

Ieşiţi din Babilon, fugiţi de haldei, cu glasul cântării declaraţi, spuneţi aceasta, rostiţi-o până la 
marginea pământului; spuneţi: Domnul a răscumpărat pe slujitorul Său Iacob. Nu le-a fost sete 
când i-a condus prin deşert; a făcut să ţâşnească ape din stâncă pentru ei; a despicat stânca şi 
apele au ţâşnit. 

Nu există nici o pace, spune Domnul, pentru cei răi.” 
 
Nu uitaţi nici un moment că solia lui Isaia este pentru sfârşitul lumii; că nu a fost profeţită doar 

pentru cei care trăiau în timpul în care el a vorbit şi a scris, ci pentru oricine care trăia până când tot ce a 
profeţit se va împlini. El a prezis venirea Domnului şi indiferent cât de mult pare că acest eveniment este 
amânat, solia este pentru toţi cei care trăiesc până ce Hristos va veni. 

IEŞIŢI DIN BABILON! 
 

Babilonul, puterea care a crezut că tăria pe care a primit-o de la Dumnezeu este inerentă în sine şi 
care s-a înălţat mai presus de Dumnezeu, este încă înaintea noastră. Casele şi zidurile construite de 
Nebucadneţar au fost distruse demult şi împărăţia Babilonului a încetat demult să fie numită printre 
oameni; totuşi, Babilonul este astăzi la fel de real în existenţă şi la fel de activ ca în zilele lui Isaia. Solia 
pe care o studiem acum proclamă: „Ieşiţi din Babilon, spuneţi: Domnul a răscumpărat pe slujitorul Său 
Iacob.” Această solie este atât de importantă încât Domnul o repetă cu câteva sute de ani mai târziu, 
când, după rapoartele lumii, Babilonul era deja în afara existenţei. În Scripturile numite Noul Testament, 
care nu sunt înmânate de către nici un pretins creştin evreilor ca proprietate a lor specială, ci se pretinde 
că sunt Scripturi creştine, citim: „Ieşiţi din ea, poporul Meu”. Apocalipsa 18:4. Isaia a scris: „Ieşiţi din 
Babilon, fugiţi de haldei, cu glasul cântării declaraţi, spuneţi aceasta, rostiţi-o până la marginea 
pământului, spuneţi: Domnul l-a răscumpărat pe slujitorul Său Iacob.” Ioan, prin acelaşi Spirit, a rostit 
aceeaşi solie, în cuvinte aproape identice: „Bucură-te, cerule, şi voi apostoli şi profeţi sfinţi; căci 
Dumnezeu te-a răzbunat”. Solia nu este mai adevărată sau mai importantă pentru că este repetată, dar 
repetiţia o accentuează mai mult. Faptul că este repetată după timpul când oamenii ar spune fără să 
gândească faptul că Babilonul este un lucru al trecutului, iar credincioşii în împlinirea profeţiei ar spune 
că cuvintele Domnului prin Isaia au fost împlinite şi acum nu sunt decât o chestiune de istorie ce trebuie 
studiate doar pentru a arăta cum Cuvântul lui Dumnezeu nu eşuează, arată că Babilonul încă există şi că 
profeţia lui Isaia este încă adevăr viu, prezent ca orice altă porţiune din Biblie. Nimic nu a eşuat din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi tot ce a venit deja asupra Babilonului este doar o garanţie că orice prezicere 
va fi împlinită la literă. Babilonul, acea putere mândră care domneşte în inimile oamenilor, conducându-
i la înălţare de sine împotriva lui Dumnezeu şi la a-L ignora şi chiar la a-L sfida pe faţă, urmează încă să 
primească pedeapsa. Ieşiţi din ea! 

 
 

BABILONUL VECHI ŞI MODERN 



205 
 

 
Hristos este Cel al cărui braţ va împlini distrugerea Babilonului, Cel care răscumpără poporul lui 

Dumnezeu. Distrugerea Babilonului nu este decât o parte din lucrarea de răscumpărare. „Domnul L-a 
iubit; El va face plăcerea Sa Babilonului şi braţul Lui va fi peste haldei.” El este Preaiubitul Domnului. 
Cucerirea Babilonului de către Cir a fost doar o anticipare, o garanţie a distrugerii finale a acelei „taine a 
fărădelegii”, „omul păcatului”, „fiul pierzării” pentru care Babilonul şi regele său, punând legile 
omeneşti mai presus de legea lui Dumnezeu, au stat ca reprezentanţi pentru sfârşitul lumii. Spiritul lui 
Nebucadneţar, când a făcut chipul de aur şi a poruncit tuturor să i se închine, astfel aducând la nimic 
legea lui Dumnezeu, şi cel al lui Belşaţar, care în mândria stăpânirii lui, L-a sfidat pe Dumnezeu şi a 
crezut că L-a biruit, a fost transmis tuturor împărăţiilor până în prezent. Iar spiritul Babilonului nu este 
numai în împărăţiile pământului, ci şi în pretinsa biserică a lui Dumnezeu. Când Nebucadneţar a văzut 
că există o putere deasupra lui şi a recunoscut-o, a avut îndrăzneala să facă legi pentru Dumnezeu, ca şi 
cum Dumnezeu nu era capabil să Îşi pună în aplicare propriile legi şi să Îşi apere propria onoare. A 
început să Îl slujească pe Dumnezeu în acelaşi spirit în care tocmai Îl sfidase şi a spus: „Am dat un 
decret ca fiecare popor, naţiune, limbă care va vorbi ceva rău împotriva Dumnezeului lui Şadrac, Meşac 
şi Abed-Nego va fi distrus, iar locuinţa lui va fi făcută un morman de gunoi; deoarece nu există un alt 
Dumnezeu care să poată scăpa în acest fel.” Daniel 3:29. Aşa a vorbit religia în guvern – Biserica 
lucrând prin intermediul Statului. Nebucadneţar era sincer în acest presupus serviciu faţă de Dumnezeu 
– la fel de sincer când L-a sfidat pe Dumnezeu – dar primul său decret nu a fost mai creştin decât 
primul. În ambele situaţii, el a arătat că s-a crezut cel puţin egal cu Dumnezeu. Declaraţia raportată în al 
patrulea capitol din Daniel, în care Nebucadneţar îşi face mărturisirea sa publică, nu ca rege, ci ca om, 
este o mărturisire creştină. Deşi era regele celei mai puternice împărăţii care a existat vreodată pe acest 
pământ, L-a putut sluji pe Dumnezeu doar ca individ. Exemplul şi influenţa lui au fost mai întinse decât 
ale oricărui alt om; dar ca un adevărat creştin nu a putut folosi alte mijloace de a-i face pe oameni să Îl 
slujească pe Dumnezeu decât propria sa mărturisire de credinţă. Dar acesta nu este spiritul Babilonului. 
Babilonul nu s-a îmbibat de spiritul lui Nebucadneţar de la sfârşit. El a murit şi acelaşi vechi spirit de 
înălţare de sine şi respingere a lui Dumnezeu a recâştigat guvernarea. Încă există în lume în aşa-numitele 
„naţiuni creştine” şi chiar în pretinsa biserică a lui Hristos, deoarece este spiritul naturii umane. 
Chemarea este de a-l părăsi. „Ieşiţi din ea, poporul Meu!” 

 
DREPTUL ŞI PUTEREA LUI DUMNEZEU DE A VORBI 

 
Domnul vorbeşte. El este Cel care a aşezat temelia pământului, care a măsurat cu palma Sa cerurile. 

A făcut un memorial pentru lucrările Sale pentru ca să ştim că El este Dumnezeu. În fiecare zi vine la 
noi, aşa că suntem fără scuză dacă Îl uităm şi eşuăm în a ne pune toată încrederea în El. „În şase zile a 
făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi tot ce este în ea, şi în a şaptea zi S-a odihnit; de aceea, 
Domnul a binecuvântat ziua Sabatului şi a sfinţit-o.” Exodul 20:11. „Sfinţiţi Sabatele Mele, şi ele vor fi 
un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” Ezechiel 20:20. El este Cel 
care ne învaţă ceea ce ne este de folos şi care ne conduce pe calea pe care ar trebui să mergem. Noi ne-
am rătăcit, fiecare şi-a văzut de drumul lui şi nu am cunoscut calea păcii, de aceea Dumnezeu strigă: „O, 
dacă ai fi luat aminte la poruncile Mele! Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi neprihănirea ta ca valurile 
mării”. 

 
CE ESTE NEPRIHĂNIREA? 

 
Neprihănirea înseamnă a face ce este bine, este opusul nelegiuirii şi „orice nelegiuire este păcat”. 1 

Ioan 5:17. „Păcatul este călcarea legii.” 1 Ioan 3:4. De aceea, neprihănirea este păzirea legii. Este de 
asemenea pace, pentru că este calea Domnului (Psalmul 119:1-3), iar El este „Dumnezeul păcii”. „Multă 
pace au cei ce iubesc legea Ta şi nimic nu îi va nenoroci.” Psalmul 119:165. „Nu au nici o ocazie ca să 
se împiedice.” „Fiind îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus 
Hristos.” Rom. 5:1. Mulţumim lui Dumnezeu, „pedeapsa păcii noastre a fost peste El şi prin rănile Lui 
suntem vindecaţi”. Chiar dacă am păcătuit şi ne-am îndepărtat de legea păcii şi a neprihănirii, putem în 
Hristos să fim aduşi pe calea cea dreaptă, pentru că El este calea, adevărata cale. Numele Lui este 
„Domnul, neprihănirea noastră”. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi neprihănire. 
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„Hristos este sfârşitul legii pentru neprihănire, pentru oricine care crede.” Rom. 10:4. Cei care îşi 
părăsesc propria lor cale şi vin la Hristos, permiţându-I să locuiască în inimile lor prin credinţă, obţin 
neprihănirea (Rom. 9:30-33), chiar acea neprihănire care este mărturisită de lege şi profeţi. Rom. 3:21, 
22. 

 
CE ÎNSEAMNĂ PACEA? 

 
Ce este pacea? Din păcate, foarte puţini ştiu. Chiar cei care Îl acceptă pe Domnul foarte des sunt 

mulţumiţi doar cu un fragment din pacea pe care El o oferă. Este minunat de cuprinzătoare! Cuvântul 
ebraic tradus aici prin „pace” este unul foarte comun, exprimând ideea de „întreg”, de „sănătate”, 
„bunăstare” de orice fel. Câteva exemple ale folosirii ei ne pot fi de ajutor. În următoarele texte, 
cuvintele care sunt identice cu acest cuvânt - „pace” din lecţia noastră sunt scrise cursiv. 

Geneza 29:6: Iacob a întrebat pe păstorii lui Laban: „Este bine?” Şi eu au răspuns: „Este bine”. 
Geneza 43:27, 28: Iosif i-a întrebat pe fraţii lui despre bunăstarea lor şi a spus: „Este tatăl vostru 

bine?” Şi ei au răspuns: „Slujitorul tău, tatăl nostru are o sănătate bună.” 
1 Samuel 30:21: Când David s-a apropiat de popor, i-a salutat. Marginea spune: „I-a întrebat ce 

fac”. Întrebăm oamenii ce fac; aşa făceau şi cei din vechime, doar că în loc să spună „Ce mai faci?” 
spuneau „Cum este pacea ta?” însemnând acelaşi lucru. 

2 Samuel 11:7: Când s-a întors Urie la el, David l-a întrebat ce făcea Ioab şi poporul şi cum 
propăşeau. Literal, a întrebat despre pacea poporului, pacea războiului! 

2 Samuel 20:9: Şi Ioab i-a spus lui Amas: „Eşti sănătos, fratele meu?” 
Verbul ebraic din care derivă substantivul care înseamnă „pace” se traduce prin „încheiere”, 

„îndeplinire”, „restaurare”. Apare de exemplu în următoarele texte: 
Exodul 22:14: „Dacă un om împrumută o vită de la vecinul său şi este rănită sau moare, posesorul ei 

nefiind cu ea, cu siguranţă el o va face bine.” 
Levitic 5:16: „El va face îmbunătăţiri pentru paguba ce a făcut-o lucrului sfânt.” 
 

PACEA ESTE SĂNĂTATEA SUFLETULUI ŞI A TRUPULUI 
 

Aceste ilustraţii ale folosirii cuvântului tradus prin „pace” sunt suficiente pentru a arăta că pacea, în 
folosirea biblică a termenului, nu este un lucru abstract, doar un sentiment sau o stare a minţii. Cuprinde 
tot ce aparţine omului. Ceea ce este exprimat în Isaia 48:18 ca fiind condiţia celor care ascultă de 
poruncile lui Dumnezeu este identică cu cea pe care o avem în 1 Tesaloniceni 5:23, „Dumnezeul păcii 
să vă sfinţească pe deplin; şi mă rog lui Dumnezeu ca întregul vostru spirit, sufletul vostru şi trupul 
vostru să fie păstrate fără vină până la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” Pacea care vine ca 
rezultat al păzirii poruncilor sau mai degrabă pacea care este păzirea poruncilor înseamnă sănătate 
perfectă a trupului şi puritate perfectă a sufletului. Este indicat în cuvintele lui Ioan: „Preaiubitul meu, 
doresc mai presus de toate lucrurile să propăşeşti şi să fii sănătos tot aşa cum propăşeşte sufletul tău.” 3 
Ioan 1:2. Dacă oamenii ar fi ascultat de poruncile lui Dumnezeu, sănătatea trupului şi a minţii lor ar fi 
fost continuu asemenea curentului unui râu şi la fel de deplină precum plinătatea mării. Nu am ascultat 
de poruncile lui Dumnezeu; dar la El este iertarea şi oferirea neprihănirii prin Domnul Isus Hristos; şi în 
El suntem făcuţi întregi (Coloseni 2:10), căci „El este pacea noastră”. Ef. 2:14. „Din plinătatea Lui am 
primit noi toţi.” Dacă permitem Spiritului Sfânt să ne întărească potrivit cu bogăţiile slavei lui 
Dumnezeu, astfel încât Hristos să locuiască în noi prin Spiritul, vom fi „plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu”. Ef. 3:16-19. 

 
PACEA CA UN RÂU 

 
Viaţa lui Dumnezeu curge ca un râu. De la tronul Său provine râul vieţii, limpede ca cristalul 

(Apocalipsa 22:1), pentru că în el este izvorul vieţii. Psalmul 36:9. Acea viaţă curge prin univers, 
aducând sănătate perfectă şi neprihănire oriunde i se permite să curgă fără a fi împiedicată. Dacă dăm 
Cuvântului vieţii curs liber în noi, atunci pacea noastră, neprihănirea noastră, sănătatea noastră fizică, tot 
ce aparţine bunăstării noastre vor curge ca un râu, ca râul lui Dumnezeu, pentru că am avea sănătatea 
salvatoare a vieţii lui Dumnezeu în mod constant în noi. Râul „curgător, mereu curgător” va spăla toate 
impurităţile, astfel ca nici un rău, de nici un fel, să nu mai rămână în urmă pentru a înfunda sistemul. El 



207 
 

îl face pe sărmanul păcătos, bolnav în trup şi în minte „complet sănătos”. El dă „sănătate deplină”. 
Sfinţirea, fără de care nici un om nu va vedea pe Domnul, nu este decât integritatea pe care viaţa lui 
Dumnezeu o împarte în Hristos. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice înţelegere va păzi inimile 
noastre când ne încredem în Dumnezeu pentru orice. Aceasta înseamnă că viaţa noastră va fi 
răscumpărată din distrugere, deoarece din inimă ies izvoarele vieţii. 

 
„Oh, ce salvare 

Că Hristos trăieşte în mine!” 
 

IZVORUL – MEREU CURGÂND 
 

Ca dovadă a faptului că El va face pacea noastră – sănătate completă a spiritului, sufletului şi 
trupului – să curgă asemenea unui râu, Dumnezeu „a făcut ca apele să ţâşnească din stâncă”; „El a 
despicat stânca şi apele au ţâşnit”. Şi chiar acest lucru continuă să îl facă până în prezent. Fiecare râu 
care este hrănit din ploaia care cade din cer este doar una din ramurile râului vieţii. Psalmul 65:9, 10. 
Acel izvor de apă care ţâşneşte din stânca pe care atât de mulţi dintre noi am văzut-o, din care ne-am 
potolit setea şi a cărei frumuseţe am admirat-o, este făcut să curgă de către Domnul şi cu adevărat vine 
din Stânca Hristos Isus. 1 Corinteni 10:4; Exodul 17:6. Fiecare înghiţitură şi fiecare baie ar trebui să ne 
amintească faptul că bem din viaţa lui Hristos care de asemenea ne poate curăţa de orice păcat; şi că 
acea viaţă este pace perfectă pentru noi, dacă o luăm – vindecarea oricărei răni, a oricărei boli care tinde 
să distrugă pacea noastră. Să nu facem din căutarea acestui izvor de pace preocuparea vieţilor noastre? 
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CAPITOLUL 59 
CEL DISPREŢUIT ALES 

 
(Isaia 49:1-12) 

„Ascultaţi-Mă, insulelor, şi luaţi aminte, popoarelor de departe; Domnul m-a chemat din 
pântece; de la sânul mamei mele a menţionat numele Meu; mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, în 
umbra mâinii Sale m-a acoperit; m-a făcut o săgeată netedă, m-a ţinut aproape în tolba Lui; şi mi-
a spus: Tu eşti slujitorul Meu, Israel, în care voi fi slăvit. 

Dar am spus: Am lucrat în van, Mi-am folosit puterea pentru nimic şi deşertăciune, totuşi cu 
siguranţă judecata Mea este cu Domnul şi răsplata Mea cu Dumnezeul Meu. 

Şi acum, spune Domnul, care M-a întocmit din pântece ca să fiu slujitorul Său, ca să îl aduc pe 
Iacob înapoi la El şi pentru ca Israel să fie strâns la El: (pentru că sunt onorabil în ochii Domnului 
şi Dumnezeul Meu a devenit tăria Mea); da, El a spus: Este un lucru prea uşor ca să fii slujitorul 
Meu pentru a ridica seminţiile lui Iacob şi să restaurezi rămăşiţele lui Israel; Te voi da de 
asemenea ca lumină pentru neamuri, pentru ca tu să fii mântuirea Mea până la marginea 
pământului. Astfel vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul lui Israel şi Sfântul lui către Cel dispreţuit 
de om, către Cel detestat de naţiune, către un slujitor al conducătorilor: Regii vor vedea şi se vor 
ridica, prinţii se vor închina datorită Domnului care este credincios, chiar Sfântul lui Israel, care 
Te-a ales. 

Astfel vorbeşte Domnul: La timpul adecvat Ţi-am răspuns şi în ziua mântuirii Te-am ajutat; 
Te voi păstra şi Te voi da ca legământ al poporului ca să ridici ţara, ca să îi faci să primească 
moştenirile pustiite, spunând celor ce sunt legaţi: ‚Ieşiţi’; celor care sunt în întuneric: ‚Arătaţi-
vă’. Se vor hrăni pe drumuri şi păşunile lor vor fi pe înălţimile dezgolite. Nu le va fi foame, nici 
sete; arşiţa sau soarele nu îi va lovi, căci Cel care are milă de ei îi va călăuzi, prin izvoarele apei îi 
va conduce. Şi voi face din toţi munţii Mei o cale şi drumurile Mele vor fi înălţate. Iată, aceştia vin 
de departe, şi iată, aceştia de la nord şi de la vest; şi aceştia din ţara Sinim.” 

HRISTOS – VORBITORUL 
 

Primul lucru ce trebuie observat din lectura acestei lecţii este referinţa indiscutabilă la Hristos. 
Chemat din pântece pentru a fi Lumina neamurilor şi mântuirea lui Dumnezeu până la marginea 
pământului; Alesul lui Dumnezeu pentru a restaura pe Israel şi pentru a întemeia pământul, deşi 
dispreţuit şi respins de oameni; gura Lui făcută ca o sabie ascuţită (compară cu Apocalipsa 19:15, 21); - 
nu este nici cea mai mică posibilitate de îndoială că Hristos, Răscumpărătorul, este Cel despre care se 
vorbeşte aici. Este îndoielnic că cineva care citeşte pasajul ar avea o altă idee. 

 
 

HRISTOS ÎŞI REPREZINTĂ POPORUL 
 

Ar fi o mare greşeală totuşi dacă s-ar ajunge la ideea că Scriptura este împlinită doar în persoana lui 
Isus din Nazaret. Problema este că majoritatea oamenilor sunt mulţumiţi cu gândul că limbajul înseamnă 
Hristos şi îl lasă să treacă, de parcă nu ar mai avea un interes mai îndepărtat pentru ei. De fapt, în 
această porţiune de Scriptură avem o bună demonstraţie a adevărului că orice Îl priveşte pe Hristos 
priveşte pe poporul Lui şi că El S-a identificat pe deplin cu rasa umană, legându-Se de omenire prin 
legături ce nu vor putea fi rupte niciodată. Isus din Nazaret este Omul reprezentativ. 

 
 

OAMENI CHEMAŢI DE LA NAŞTEREA LOR 
 

Luaţi primul detaliu: „Domnul M-a chemat din pântece, de la sânul mamei Mele Mi-a menţionat 
numele”. Aceasta este adevărat, bineînţeles, în primul rând despre Isus, căci îngerul Domnului i-a spus 
lui Iosif când se gândea să o lase pe Maria: „Ea va naşte un Fiu şi Îi vei pune numele Isus, pentru că El 
va mântui pe poporul Său din păcatele sale.” Matei 1:21. Dar minţile noastre se întorc involuntar la 
marele strămoş al lui Isus după trup şi ne amintim cuvintele Domnului către Avraam: „Sara, soţia ta, îţi 
va naşte un fiu şi îi vei pune numele Isaac; şi Îmi voi stabili legământul Meu cu el ca un legământ veşnic 
şi cu sămânţa lui după el.” Geneza 17:19. Citiţi al treisprezecelea capitol din Judecători şi vedeţi cum 
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caracterul şi lucrarea lui Samson au fost descrise înainte să fie născut. Ioan Botezătorul este un alt 
exemplu izbitor. Îngerul Gabriel i-a spus lui Zaharia: „Soţia ta, Elizabeta, îţi va naşte un fiu şi îi vei 
pune numele Ioan. Vei avea bucurie şi fericire şi mulţi se vor bucura la naşterea lui. El va fi mare în 
ochii Domnului, nu va bea nici vin, nici o băutură tare; şi va fi umplut cu Duhul Sfânt chiar din 
pântecele mamei sale. Şi mulţi din copiii lui Israel vor fi întorşi la Domnul Dumnezeul lor.” Luca 1:13-
15. Putem spune că limbajul din Isaia se aplică lui Ioan Botezătorul ca şi lui Hristos şi acelaşi lucru 
poate fi spus despre Isaac. Într-adevăr, dacă am încerca să îl limităm la o anumită persoană, am avea o 
sarcină dificilă; pentru că citiţi aceste cuvinte ale Domnului către profetul Ieremia: „Înainte să te fi 
întocmit în pântecele mamei tale te cunoşteam şi înainte să fi ieşit tu din pântecele ei te sfinţisem şi te 
ordonasem profet al naţiunilor”. „Iată, am pus cuvintele Mele în gura ta. Astăzi te-am pus peste naţiuni 
şi peste împărăţii, să dezrădăcinezi, să dobori, să distrugi şi să arunci la pământ, să zideşti şi să sădeşti.” 
Ieremia 1:5, 9, 10. Vezi de asemenea Psalmul 139:15, 16. Apoi, un alt exemplu izbitor este apostolul 
Pavel, despre care Dumnezeu a spus: „El este un vas ales de Mine ca să ducă numele Meu înaintea 
neamurilor, a regilor şi a copiilor lui Israel” (Fapte 9:15) şi Pavel însuşi ne spune că a fost ales pentru 
această lucrare de la naşterea sa. Galateni 1:15, 16. Acestei liste trebuie să adăugăm numele lui Cir care 
a fost chemat pe nume cu mulţi ani înainte de naşterea sa şi a fost numit pentru o lucrare importantă în 
restaurarea lui Israel. 

Cititorul trebuie să îşi amintească faptul că Biblia nu se ocupă de cazuri-excepţie. Nu avem de-a face 
cu istoria unor cazuri speciale, izolate, „fantezii ale naturii”, ci este vorba de ilustraţii ale lucrării lui 
Dumnezeu cu toţi oamenii şi de ceea ce este posibil pentru toţi. Cazurile la care tocmai am făcut 
referire, împreună cu pasajul pe care îl studiem, ne arată că Dumnezeu are un plan pentru fiecare fiinţă 
umană şi o cheamă la El de la naştere, chiar înainte să vadă lumina. Foarte puţini recunosc glasul lui 
Dumnezeu chemându-i, totuşi ei sunt chemaţi. Dumnezeu v-a ales şi vă cheamă la lucrare; cunoaşteţi 
glasul Lui şi vă faceţi lucrarea „din inimă ca pentru Domnul”, depunând eforturi pentru a vă face 
alegerea sigură? Există o încurajare minunată pentru noi în faptul că Dumnezeu ne-a chemat la fel de 
sigur după cum L-a chemat pe Hristos, şi ne-a ales şi ne-a chemat în El. 

VOI SUNTEŢI LUMINA LUMII 
 

O altă dovadă că Isus Se asociază cu tot poporul în lucrarea Evangheliei se găseşte în versetul 6 
unde citim: „De asemenea Te voi face lumină pentru neamuri, ca să fii mântuirea Mea până la marginea 
pământului”. Acum, citiţi cuvintele lui Pavel şi ale lui Barnaba, rostite când evreii au respins solia lor, 
contrazicându-se şi aducând blasfemii: „A fost necesar ca mai întâi vouă să fie rostit Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar văzând că îl respingeţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată, ne-am 
întors către neamuri. Căci aşa ne-a poruncit Domnul, spunându-ne: Te-am aşezat ca lumină a neamurilor 
ca să fii mântuire până la marginile pământului.” Fapte 13:46, 47. Ei, sub influenţa Spiritului Sfânt, au 
luat aceste cuvinte ca aplicându-li-se lor în mod personal şi astfel ştim că se aplică în aceeaşi măsură 
tuturor celor ce sunt aleşi şi chemaţi de Domnul pentru slujba Sa. Isus spune: „După cum M-a trimis 
Tatăl Meu, tot aşa vă trimit şi Eu”; şi „Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume pentru a condamna 
lumea, ci pentru ca prin El lumea să fie mântuită”. Oricine primeşte Spiritul lui Dumnezeu este trimis în 
aceeaşi măsură în care a fost trimis Hristos pentru a lucra pentru salvarea omenirii. Amintiţi-vă 2 
Corinteni 5:17-20. 

 
LUCRĂTORI ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEU 

 
Dar este chiar mai mult pentru noi. Cât de des nu am auzit aceste cuvinte atunci când se vorbeşte 

despre Evanghelie: „Te-am auzit la vremea potrivită şi în ziua mântuirii te-am ajutat; iată, acum este 
vremea potrivită, acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6:2. Ne-am gândit că aceasta înseamnă doar că 
Domnul este dispus să ne accepte atunci când venim la El. Aşa înseamnă, chiar mai mult decât atât. Este 
un lucru uşor pentru Domnul să îi accepte şi să îi salveze pe cei pentru care El a murit; dar marea 
minune a harului Său este să ne accepte ca „lucrători împreună cu El” 2 Corinteni 6:1. Acesta este cel 
mai încurajator lucru, deoarece pune problema mântuirii noastre în întregime dincolo de orice îndoială; 
având în vedere că suntem aleşi ca să fim mântuirea Lui până la marginea pământului, este evident că 
noi înşine trebuie să fim mântuiţi. Nu putem duce mântuirea la alţii dacă nu o avem de dus. Prin urmare, 
lucrând pentru Stăpânul nostru suntem eliberaţi de toată grija privind propria siguranţă. Domnul ne 
acceptă nu doar pentru mântuire, ci pentru slujire. 
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NICI UN VOLUNTAR RESPINS 

 
Pe cine acceptă Domnul în slujba Sa? Este El pretenţios faţă de persoanele care se prezintă pentru 

slujba cauzei Sale? Trebuie să vină cu certificatul unui bun caracter şi să fie bine vorbiţi de toţi oamenii? 
Ascultaţi: „Astfel vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul lui Israel şi Sfântul lui, către cel dispreţuit de om, 
către cel detestat de naţiune, către slujitorul conducătorilor,… La vremea potrivită te-am auzit, în ziua 
mântuirii te-am ajutat; te voi păstra şi te voi da ca legământ al poporului” etc. Domnul are nevoie de 
lucrători în via Sa şi El cheamă pe toţi cei care vor să vină. Nici un candidat nu va fi respins; toţi vor fi 
acceptaţi şi puşi la treabă. 

Guvernul a chemat voluntari pentru a sluji în armată; din miile care s-au prezentat, doar câteva sute 
sunt acceptate; majoritatea este respinsă ca nepotrivită pentru serviciu. Nu tot aşa este cu Domnul; El 
acceptă orice voluntar – „oricine vrea” – şi îl face potrivit pentru slujbă – „pentru toate lucrările bune”. 
Nu contează cât de dispreţuiţi, respinşi sau alungaţi suntem de oameni – Domnul ne primeşte şi ne ia la 
lucru împreună cu El. Aici este o încurajare pentru cel mai slab. Nu există teren pentru ca cineva să se 
îndoiască din cauza nevredniciei sale; dacă eşti dispreţuit, indiferent de cauză, pe drept sau pe nedrept, 
Cuvântul Domnului te alege şi spune: „Te-am ales special pentru o parte delicată a lucrării pe care 
trebuie să o fac”. Ce minunată onoare a aşezat Dumnezeu pentru oamenii căzuţi! 

 
AGENŢI LIBERI – AGENŢII LIBERTĂŢII 

 
Care este lucrarea la care suntem chemaţi şi pentru care suntem aleşi să o facem? – „Ca să spui 

prizonierilor: ‚Ieşiţi’; celor care sunt în întuneric: ‚Arătaţi-vă’”. El cheamă robii lui Satan, robii 
păcatului, toţi cei care lucrează şi sunt greu împovăraţi de fărădelegi, legaţi prin legăturile propriilor 
păcate şi nu numai că îi eliberează, dar îi face agenţi pentru a-i elibera pe alţii care sunt în robia dură. Ce 
ar putea El să spună mai mult? Veniţi şi intraţi în slujba Sa şi gustaţi puterea Lui de a salva – nu numai 
putere pentru a vă salva pe voi, ci puterea care lucrează în voi pentru salvarea altora. „Lucrurile de jos 
ale lumii şi lucrurile dispreţuite sunt cele alese de Dumnezeu, da, chiar lucrurile care nu sunt ca să aducă 
la nimic pe cele ce sunt; pentru ca nici o făptură să nu se laude în prezenţa Lui. Dar în El, voi sunteţi în 
Hristos Isus care a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare; 
pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă să se laude în Domnul.” 1 Corinteni 1:28-31. Cu cât 
sunteţi mai slabi şi mai dispreţuiţi, cu atât mai mare va fi slava lui Dumnezeu în ceea ce va împlini prin 
voi. Auzim mereu despre faptul că omul este „agent moral liber”. Aceasta este numai o jumătate de 
adevăr, nu numai că este liber de a alege ce vrea şi în Hristos i-a fost dată libertatea universului, dar este 
făcut agentul lui Dumnezeu pentru a aduce libertate celor care sunt legaţi. 

 
CURAJ ÎN DESCURAJARE 

 
Totuşi, cu toate aceste încurajări, sentimente de descurajare ne subjugă uneori. Ne spunem nouă 

înşine, dacă nu altora: „Nu are nici un rost, lucrarea mea nu se ridică la nimic”. Ei bine, Domnul a 
pregătit un ajutor exact pentru un astfel de timp; nu, mai mult, El S-a îngrijit pentru ca voi să găsiţi 
încurajare chiar din descurajare. Amintiţi-vă că tot ce este scris în acest capitol se aplică lui Hristos în 
primul rând. Acum citiţi din nou: „Dar am zis: Am lucrat în van, Mi-am irosit tăria pe nimic.” Ce! A 
avut Hristos astfel de sentimente de descurajare vreodată? Cu siguranţă că da, altfel nu ar fi fost în toate 
lucrurile „făcut asemenea fraţilor Săi”, „ispitit în toate punctele ca şi noi”. Evrei 2:17; 4:15. Slăbiciunea 
şi povara umanităţii era peste El şi a fost ispitit de multe ori să renunţe la luptă, dar, mulţumim 
Domnului, „fără păcat”. El niciodată nu S-a predat ispitei. Pentru ispită este întotdeauna pregătită calea 
de scăpare şi întotdeauna El S-a folosit de ea. Chiar în cea mai mare depresie de spirit, a spus: „Cu 
siguranţă judecata Mea este la Domnul şi lucrarea Mea la Dumnezeul Meu”. „El Însuşi a luat 
infirmităţile noastre” pentru ca noi să putem cunoaşte în fiecare ispită şi în fiecare încercare că Hristos 
nu numai că a suferit acelaşi lucru, ci El l-a şi biruit prin exact aceeaşi putere pe care ne-o dă nouă. Dacă 
ştim că „Hristos trăieşte în mine”, atunci oricând ar veni descurajarea, putem şti că El o poartă. Chiar 
cuvintele descurajării care ne vin în minte ar trebui să ne amintească de aceste cuvinte ale lui Hristos şi 
astfel ar trebui să se transforme în încurajare; şi când am învăţat această lecţie, ne vom aminti de Hristos 
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înainte ca aceste cuvinte să ne vină pe buze. Atunci, ceea ce începuse ca un bocet de descurajare va 
sfârşi într-un triumf. „Pot totul prin Hristos care mă întăreşte.” „Când sunt slab, atunci sunt tare.” 

 
CONDUŞI SPRE IZVOARELE DE APĂ VIE 

 
Versetul 10 face foarte clar cititorului profund ce înseamnă această eliberare din Babilon şi arată 

incidental că aşa cum Babilonul a fost un imperiu mondial, tot aşa, Babilonul, fie că este cel din Vechiul 
Testament, fie din Noul Testament, este „prezenta lume rea”, fie că se află sub haina creştinismului sau 
nu. În ceea ce îi priveşte pe cei care sunt liberi, citim: „Nu le va fi foame, nici sete; arşiţa sau soarele nu 
îi va lovi, pentru că Cel care are milă de ei îi va conduce, prin izvoarele de apă îi va călăuzi”. 

Acum, întoarceţi la cartea Apocalipsei care are atât de mult de spus despre Babilon. Ioan a văzut în 
viziune profetică lucrarea de încheiere a răscumpărării şi „după aceea am văzut o mare mulţime, pe care 
nici un om nu putea să o numere, din toate naţiunile, neamurile, popoarele şi limbile, care stăteau 
înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi ramuri în mâini; şi strigau cu glas tare: 
‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe torn şi a Mielului’. Atunci unul care stătea lângă Ioan 
a spus: ‚Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare şi şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele 
Mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi Îi slujesc zi şi noapte în templul Lui; şi Cel 
care stă pe tron va locui printre ei. Nu le va mai fi foame, nici sete; soarele nu-i va mai lumina, nici 
căldura. Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni şi îi va conduce la izvoarele de ape vii; iar 
Dumnezeu va şterge toate lacrimile din ochii lor.” Apocalipsa 7:9-17. 

Nu putem să nu vedem că cei doi profeţi, Isaia şi Ioan descriu acelaşi lucru şi că eliberarea din 
Babilon înseamnă eliberarea din păcat, boală, suferinţă şi moarte. Scena din Apocalipsa este fără 
îndoială din „Ierusalimul ceresc”, dar trebuie să ştim că, dacă într-adevăr suntem credincioşi, chiar şi 
acum „intrăm în odihnă” (Evrei 4:3) şi că deja „am venit la muntele Sion şi la cetatea Dumnezeului 
celui viu, Ierusalimul ceresc… la Dumnezeu, Judecătorul tuturor şi de spiritele oamenilor drepţi făcuţi 
desăvârşiţi, şi la Isus, Mijlocitorul noului legământ.” Evrei 12:22-24. Nu doar ca un cântec gol spun 
creştinii împreună cu David: „Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în 
păşuni verzi, mă conduce la ape liniştite. El îmi restaurează sufletul; mă călăuzeşte pe cărările 
neprihănirii din pricina numelui Său.” Psalmul 23:1-3. Chiar şi acum Dumnezeu locuieşte în poporul 
Său şi la El este izvorul vieţii, pentru că într-adevăr El este „Izvorul apelor vii”. Ieremia 2:13. Apa este 
reală şi este înviorătoare şi dătătoare de viaţă într-un mod real. Numai de am aprecia realitatea! 

 
HRISTOS ESTE ISRAEL 

 
În această lecţie se răspunde foarte clar la întrebarea cine constituie Israelul. Versetul 3 spune: „Tu 

eşti slujitorul Meu, , Israel, în care voi fi slăvit”. Dar deja am clarificat faptul că Hristos este Cel despre 
care se vorbeşte aici şi care cheamă poporul de departe să înţeleagă că de la naştere a fost numit să 
îndeplinească lucrarea lui Dumnezeu. Astfel învăţăm că Israel este unul din numele lui Hristos. De ce nu 
ar fi aşa? Sau mai degrabă, cum ar putea fi altfel? „Israel” înseamnă „Prinţul lui Dumnezeu” sau „Cel 
care biruie” , iar Hristos este „Leul seminţiei lui Iuda” care „a izbutit” (Apocalipsa 5:5) – „marele Prinţ 
care stă pentru copiii poporului Tău”. Daniel 12:1. Într-un mod accentuat El este Israel, şi de vreme ce 
noi biruim numai prin sângele Mielului, înseamnă că noi devenim Israel numai când suntem în El. „În 
Domnul va fi îndreptăţită toată sămânţa lui Israel şi va fi slăvită.” Nici o persoană de pe acest pământ nu 
are sau nu a avut sau nu va avea nici un drept să fie numit Israel dacă nu are biruinţa asupra păcatului, 
prin credinţa în Hristos. „Dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după 
făgăduinţă.” Galateni 3:29. 
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CAPITOLUL 60 
INTERESUL PĂMÂNTULUI ÎN 

RĂSCUMPĂRARE 
 

(Isaia 49:13-23) 
„Cântaţi ceruri, şi bucură-te pământule; izbucniţi în cântece, munţilor; pentru că Domnul a 

mângâiat pe poporul Său şi va avea milă de nenorociţii Lui. 
Dar Sionul spunea: ‚Domnul m-a părăsit şi Domnul meu m-a uitat’. Poate o femeie să îşi uite 

copilul pe care îl alăptează, nu va avea ea milă de fiul pântecelui ei? Da, poate îl va uita, dar Eu nu 
te voi uita. Iată, te-am săpat pe palmele Mele; zidurile tale sunt în continuu înaintea Mea. Copiii 
tăi se grăbesc, distrugătorii şi cei ce te-au pustiit vor pleca de la tine. 

Ridică-ţi ochii de jur împrejur şi priveşte: toţi aceştia se adună laolaltă şi vin la tine. Cât 
trăiesc Eu, zice Domnul, cu siguranţă te vei îmbrăca cu ei toţi ca un ornament şi te vei încinge cu 
ei ca o mireasă. Pentru că pustia şi locurile tale pustiite, ţara distrugerii vor fi acum prea strâmte 
pentru locuitori şi cei care înghiţeau vor fi departe. Copiii pe care îi vei avea după ce îi pierduseşi, 
vor spune din nou în urechile tale: ‚Locul este prea îngust pentru mine; fă-mi loc ca să pot locui.’ 
Atunci vei spune în inima ta: ‚Cine mi i-a născut pe aceştia, văzând că eu îmi pierdusem copiii şi 
sunt pustiită, o roabă, izgonită încoace şi încolo? Cine i-a crescut? Iată, am fost lăsată singură; 
unde au fost aceştia? Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Iată, îmi voi ridica mâna peste neamuri şi 
Îmi voi înălţa standardul spre popor; şi ei vor lua pe fiii tăi în braţele lor şi fiicele tale vor fi duse 
pe umerii lor. Regii vor fi taţii ce te hrănesc ş reginele mamele care îţi dau de mâncare; se vor 
pleca înaintea ta cu faţa lor spre pământ şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale; şi vei şti că Eu 
sunt Domnul; pentru că cei care Mă aşteaptă nu vor fi ruşinaţi.’” 

 
 
 

DIFERITE CHEMĂRI CĂTRE PĂMÂNT ŞI CERURI 
 

Aceasta nu este prima dată când cerul şi pământul au fost chemate să ia parte la ceva ce aparţine 
oamenilor în relaţia lor cu Dumnezeu. În primul capitol din Isaia citim: „Ascultaţi, ceruri şi ia aminte, 
pământule; căci Domnul a vorbit: ‚Am născut şi am crescut copii, iar ei s-au răsculat împotriva Mea.’” 
Chemarea este mult mai accentuată în al doilea capitol din Ieremia: „Minunaţi-vă, ceruri şi temeţi-vă, 
fiţi pustiite, spune Domnul. Pentru că poporul Meu a comis două rele: M-au părăsit pe Mine, Izvorul 
apelor vii şi au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu pot ţine apă.” Ieremia 2:12, 13. În Deuteronom 32:1-
3 cerurile şi pământul sunt chemate să asculte învăţătura bună pe care Domnul o împarte copiilor Săi 
răzvrătiţi. Dar în textul pe care îl studiem, cerurile sunt chemate să cânte şi pământul să se bucure, 
munţii să izbucnească în cântece, pentru că Domnul Şi-a răscumpărat poporul. 

 
EXISTENŢA PĂMÂNTULUI DEPINDE DE EVANGHELIE 

 
Este uşor de văzut că cerurile şi pământul sunt profund îngrijorate de mântuirea omului, de vreme ce 

sunt chemate să mărturisească fiecare pas de fărădelege şi progresul răscumpărării. Mai mult, ele 
tremură de groază la vederea rebeliunii nejustificate a omului şi cântă de bucurie când este adus înapoi 
spre mântuire. Din aceste lucruri putem vedea că stabilitatea cerurilor şi a pământului depinde de 
succesul lucrării lui Dumnezeu de a salva oamenii. „Speranţa zeloasă a creaţiei aşteaptă descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu. Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu din voia sa, ci din pricina Celui ce a 
supus-o în speranţa că însăşi creaţia va fi eliberată din robia stricăciunii în libertatea slavei copiilor lui 
Dumnezeu.” Romani 8:19-21. Când Dumnezeu cheamă la Judecată, cerurile şi pământul vor tremura, 
cerurile se vor face sul (Apocalipsa 6:14) şi pământul va tremura încoace şi încolo ca un om beat şi va fi 
mutat ca o colibă, din cauza fărădelegii de pe el (Isaia 24:20); dar când poporul lui Dumnezeu vine în 
ţara lui în pace, munţii îi vor saluta cu cântece de bucurie şi toţi copacii pădurii vor aplauda de încântare. 
Isaia 55:12. 

PĂMÂNTUL DAT OMULUI 
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De ce se întâmplă toate acestea? – Răspunsul deschide înaintea noastră un adevăr deosebit, măreţ 
care este plin de încurajare pentru fiecare suflet. La început Domnul a aşezat temelia pământului, iar 
cerurile erau lucrarea mâinilor Lui (Evrei 1:10) şi în acelaşi timp a făcut omul, l-a încoronat cu slavă şi 
cinste şi l-a pus peste lucrările mâinilor Sale, adică peste ceruri şi peste pământ. Evrei 2:6-8. „Dumnezeu 
l-a creat pe om în imaginea Sa, în imaginea lui Dumnezeu l-a creat; i-a creat parte bărbătească şi parte 
femeiască. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: ‚Fiţi roditori, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi 
supuneţi-l; să aveţi stăpânire peste peştii mării, peste păsările văzduhului, peste orice făptură vie care se 
mişcă pe pământ.’” Geneza 1:27, 28. Dar nu sunt toate lucrurile sub el acum. Totuşi, fiind aşezat cu 
autoritate la început, drept conducător al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut, având o legătură intimă 
cu această planetă, urmează că ele nu trebuie să aibă nici un alt stăpân în afară de om; deoarece „tot ce 
face Dumnezeu va fi pentru totdeauna; nimic nu poate fi adăugat, nici luat.” Eclesiastul 3:14. Dumnezeu 
nu ia niciodată înapoi un dar; El niciodată nu anulează ceea ce a făcut odată; El nu este niciodată forţat 
să se retragă din poziţia pe care a luat-o. Dacă un astfel de lucru ar fi necesar, ar arăta că El nu a fost 
suprem şi atotînţelept. De aceea, omul a fost aşezat cu autoritate peste acest pământ odată pentru 
totdeauna. 

 
PĂMÂNTUL PIERDUT 

 
Dar iată ce stare tristă a avut loc în aceste lucruri. Omul, conducătorul, şi-a pierdut controlul asupra 

lui însuşi; nu îşi mai poate controla propriul trup şi spirit, cu atât mai mult cerurile şi pământul. Prin 
urmare, ele sunt lăsate fără conducător în ceea ce priveşte omul. De aceea, vedem cutremure de pământ 
şi pe măsură ce răutatea omului creşte, cu atât mai mari şi mai frecvente vor fi aceste tulburări. Creaţia 
geme de durere din cauza păcatului omului. Dacă „răscumpărarea care este în Hristos” ar eşua, iar 
oamenii nu ar fi salvaţi, atunci pământul ar fi fost creat în van, pentru haos, pentru nimic. Vezi Isaia 
45:17-19. Ni se spune uneori, că Dumnezeu ar fi putut distruge omul dintr-o dată, de îndată ce Adam a 
păcătuit şi ar fi putut repopula pământul cu o altă rasă de oameni. Cei care spun asta nu înţeleg lucrările 
şi darurile lui Dumnezeu. El nu îl putea distruge pe om fără să distrugă şi pământul. Ei aparţin unul 
altuia. Unul a fost creat pentru celălalt. În zilele lui Noe, când pământul se stricase, pentru că toată 
făptură îşi stricase căile, Dumnezeu a zis: „Sfârşitul oricărei făpturi este înaintea Mea; căci pământul 
este plin de violenţă prin ei; şi iată, îi voi distruge împreună cu pământul.” Geneza 6:12, 13. Când omul 
este distrus, pământul trebuie să piară împreună cu el. Cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut pe amândoi la 
început şi a pus pământul sub stăpânirea omului; acelaşi cuvânt i-a distrus pe amândoi la potop; iar 
„cerurile şi pământul care sunt acum sunt păstrate prin acelaşi cuvânt pentru focul din ziua judecăţii şi a 
pierzării oamenilor nelegiuiţi”. 2 Petru 3:7. „Totuşi, noi, după făgăduinţa Sa, aşteptăm ceruri noi şi un 
pământ nou, în care va locui neprihănirea.” Acesta este motivul pentru care cerurile şi pământul plâng 
când omul cade şi se bucură când este răscumpărat. Salvarea lor este legată de cea a omului. 

 
UNIVERSUL PUS ÎN JOC PENTRU 

RĂSCUMPĂRAREA OMULUI 
 

Dar aceasta nu este toată istoria. „Când Dumnezeu a făcut făgăduinţa lui Avraam, pentru că nu putea 
să jure pe ceva mai mare, a jurat pe Sine Însuşi… căci oamenii, într-adevăr, jură pe ceva mai mare; iar 
un jurământ de confirmare reprezintă sfârşitul oricărui conflict; iar Dumnezeu, dorind să arate mai 
abundent moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a confirmat-o printr-un jurământ; 
pentru ca prin două lucruri imutabile, în care este imposibil ca Dumnezeu să mintă, să avem o puternică 
întărire noi, care am fugit la refugiu ţinându-ne de speranţa pusă înaintea noastră.” Evrei 6:13-18. 
Dumnezeu este Acela prin a cărui putere măreaţă susţine cerurile şi pământul. Capacitatea Lui de a le 
susţine este dată ca motiv pentru ca poporul Său să nu se descurajeze, ci întotdeauna să fie tare. Vezi 
Isaia 40:26-31. Cuvântul care a creat cerurile şi pământul la început şi care le susţine acum este acelaşi 
Cuvânt care aduce mântuire omului. Jurând pe Sine Însuşi, Dumnezeu a pus cerurile şi pământul în 
cumpănă împotriva mântuiri omului. Dacă „Cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii” ar eşua, atunci 
cerurile şi pământul ar cădea. Nu numai că ar fi deposedate de suveranitatea omului, dar fiind călcat 
Cuvântul lui Dumnezeu, ele nu ar mai fi sub domnia Lui şi dintr-o dată ar dispărea. Dar nu vor fi 
anihilate, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu poate eşua. El „nu poate să mintă”. Aceasta este 
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„puternica noastră întărire”. Cel mai slab şi mai de jos suflet de pe pământ are această întărire fugind la 
Hristos pentru refugiu. El ar şti că dacă Dumnezeu ar refuza să îl ierte şi să îi dea harul biruitor, cerurile 
şi pământul ar înceta instantaneu să existe. Dacă el cere în credinţă şi nu aude imediat dărâmarea şi 
distrugerea lumilor, atunci el poate şti că rugăciunea sa a primit răspuns şi că păcatele sale sunt iertate. 
Atunci să se alăture oştirilor cereşti şi să strige de bucurie pentru faptul că Dumnezeu „a examinat şi a 
răscumpărat pe poporul Său”. 

 
DUMNEZEU NU POATE UITA POPORUL SĂU 

 
Cine nu a auzit plângerea, aproape în cuvinte identice: „Domnul m-a părăsit şi Domnul meu m-a 

uitat”? Imposibil. „Iată, te-am săpat pe palmele Mele.” În palmele Domnului sunt urmele cuielor care L-
au fixat pe cruce. Dar păcatele noastre au fost cele care L-au ţintuit acolo. Păcatele noastre sunt cele pe 
care le-a purtat pe lemn. De aceea suntem răstigniţi împreună cu El şi în urmele cuielor ne vede pe noi. 
Nu doar de cei câţiva oameni care „aparţin bisericii” Îşi aminteşte Domnul; ci fiecare păcătos de pe 
pământ este săpat pe palmele Sale, purtat în inima Sa. Zidurile Sionului sunt continuu înaintea Lui. Ce 
sunt zidurile lui? – „Dumnezeu va pune mântuirea ca ziduri şi bastioane”. Isaia 26:1. Mântuirea, 
mântuirea păcătoşilor este continuu înaintea Domnului, căci „prin rănile Lui suntem vindecaţi”. El Şi-a 
amintit de omenire şi de fiecare individual într-un asemenea mod încât El nu poate să uite. 

 
ISTORIA SIONULUI 

 
Sionul este reprezentat aici ca vorbind. Unde este Sionul? – Este locul în care a fost construit 

sanctuarul lui Dumnezeu, în Ierusalim. Acel loc este acum părăsit, pustiit, dat străinilor. Cetatea 
Ierusalim şi templu ei ar fi putut sta pentru totdeauna dacă poporul ar fi ascultat pe Domnul; căci aceasta 
era făgăduinţa lui Dumnezeu. Vezi Ieremia 17:24, 25. Dar ei nu au ascultat. I-au ucis pe cei care 
preziceau venirea Celui drept şi când a venit, L-au trădat şi L-au ucis. Astfel, Hristos, chiar înainte de 
răstignirea Sa, a spus: „O, Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe profeţi şi omori cu pietre p cei trimişi la 
tine, cât de des am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge cloşca puii sub aripi, şi n-ai vrut! Iată, ţi se 
lasă casa pustie. Căci vă spun, nu Mă veţi mai vedea de aici încolo până ce veţi spune: ‚Binecuvântat 
este cel care vine în numele Domnului’”. Matei 23:37-39. Este într-adevăr părăsit, dar nu pentru 
totdeauna. Nu, de fapt nu este părăsit, deoarece aşa cum tocmai am citit, zidurile lui sunt continuu 
înaintea Lui. Hristos este uns pe dealurile înalte ale Sionului, în „cetatea Dumnezeului celui viu, 
Ierusalimul ceresc”. Acea cetate urmează să coboare „de la Dumnezeu din cer, pregătită ca o mireasă 
împodobită pentru soţul ei”. Apocalipsa 21:1, 2. Podoaba ei vor fi locuitorii ei, „naţiunile care sunt 
salvate”, „căci Ierusalimul de sus este liber, el este mama noastră a tuturor”. Galateni 4:26. 

Când cetatea va fi restaurată şi copiii ei vor „veni din nou la hotarul ei” „din ţara vrăjmaşului” 
(Ieremia 31:15-17), vor fi mult mai mulţi locuitori decât a avut Ierusalimul cel vechi, încât vor spune: 
„Locul este prea strâmt pentru mine, fă-mi loc ca să pot locui”. Câteva sute de mii au locuit vechiul 
Ierusalim în timpul celei mai mari prosperităţi, dar Noul Ierusalim va fi populat de o „mare mulţime pe 
care nici un om nu o poate număra, din toate naţiunile, din toate neamurile, din toate popoarele şi 
limbile”. Apocalipsa 7:9. Despre lărgirea locului cetăţii pentru a face loc pentru marea creştere a 
populaţiei, citim în Zaharia 14:1-5. Când Domnul iese să lupte împotriva naţiunilor care se confruntă cu 
Ierusalimul, „picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor care este în faţa Ierusalimului 
spre est, şi Muntele Măslinilor se va despica în mijlocul lor spre est şi spre vest şi va fi o foarte mare 
vale”. 

Despre măreţia acestei văi formate astfel putem dobândi o oarecare idee când citim că „cetatea era 
în patru colţuri şi lungimea ei era cât lăţimea; şi el a măsurat cetatrea cu o trestie, douăsprezece mii de 
furlongi (un furlong reprezintă a opta parte dintr-o milă – nota trad.)”. Apocalipsa 21:16. Presupunând 
că toată cetatea ar fi atât, adică, presupunând că aceasta nu este lungimea fiecărui colţ, ci toată distanţa 
din jurul cetăţii, găsim că ea va fi de trei sute şaptezeci şi cinci de mile pătrate – o cetate destul de mare. 
Nu se presupune doar la modul general că locuitorii fiecărei ţări îşi vor găsi loc, ci Noul Ierusalim va fi 
atât de mare încât ar putea conţine fiecare persoană care a fost vreodată născută din zilele lui Adam; aşa 
că nimeni nu va fi dat afară din lipsă de spaţiu. Va conţine astfel toţi locuitorii noului pământ, venind de 
la o lună nouă la alta şi de la un Sabat la altul să se închine înaintea lui Dumnezeu. Isaia 66:22, 23. 
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LOCUITORII SIONULUI 

 
Cine va locui această cetate? – Răspunsul este, Israel. Cetatea are douăsprezece porţi, trei pe fiecare 

parte şi pe aceste porţi sunt „numele celor douăsprezece seminţii ale copiilor lui Israel”. Apocalipsa 
21:12. Va trebui ca toţi cei care intră în acea cetate să intre ca membri ai uneia din aceste seminţii. Citiţi 
versetele 21, 22 ale lecţiei şi apoi Fapte 15:16, 17: „După aceea mă voi întoarce şi voi construi din nou 
tabernacolul lui David care este dărâmat; şi voi ridica ruinele lui şi îl voi înălţa; pentru ca oamenii care 
au mai rămas să caute pe Domnul şi toate neamurile peste care este chemat numele Meu, spune Domnul, 
care face aceste lucruri.” Şi acest lucru este făcut examinând neamurile „pentru a scoate din ele un 
popor pentru numele Lui”. Versetele 13, 15. „Orbire în parte s-a întâmplat lui Israel până ce va intra 
plinătatea neamurilor. Şi astfel tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ‚Din Sion va ieşi 
Eliberatorul şi va îndepărta nelegiuirea lui Iacob”. Romani 11:25, 26. Israel este acum împrăştiat prin 
toate naţiunile. Adică, în toate naţiunile de pe pământ, vor fi unii care vor permite ca nelegiuirea să fie 
îndepărtată de la ei şi aceasta va face din ei Israel şi vor locui în Noul Ierusalim. „Mulţi vor veni de la 
este şi de la vest şi vor sta împreună cu Avraam, Isaac şi Iacob în împărăţia cerului. Dar copiii împărăţiei 
vor fi aruncaţi afară în întuneric.” Matei 8:11, 12. Cine va veni la standardul pe care Dumnezeu îl aşază 
popoarelor? Toţi cei care vor, să vină şi nimeni din cei care vin nu va fi dat de ruşine sau aruncat în 
confuzie din pricina încrederii lui. 
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CAPITOLUL 61 
TRIUMFUL SUPUNERII 

 
(Isaia 50:1-11) 

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Unde este actul divorţului mamei tale cu care am îndepărtat-o? Sau 
pe cine din creditorii Mei i-am vândut? Iată, din cauza nelegiuirilor voastre sunteţi vânduţi, din 
cauza fărădelegilor voastre a fost îndepărtată mama voastră. Pentru ce, atunci când am venit nu 
era nimeni? Când am chemat, nu era nimeni care să răspundă? Este mâna Mea prea scurtă ca să 
nu poată răscumpăra? Sau nu mai am putere să eliberez? Iată, la mustrarea Mea marea se usucă, 
fac râurile pustiuri; peştii se strică, pentru că nu mai este apă şi mor de sete. Eu îmbrac cerurile 
cu negreală şi fac din sac acoperământul lor. 

Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă ca acelora care sunt învăţaţi, ca să pot susţine prin 
cuvinte pe cel obosit; El Mă trezeşte dimineaţă după dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea ca să aud 
ca cei învăţaţi. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, iar Eu nu M-am răzvrătit, nici nu M-am 
dat înapoi. Mi-am dat spatele celor ce Mă băteau şi obrajii celor care Îmi smulgeau barba; nu Mi-
am ascuns faţa de ruşine sau de scuipări. Pentru că Domnul Dumnezeu Mă va ajuta, de aceea nu 
am fost făcut de ruşine; Mi-am făcut faţa ca o cremene şi ştiu că nu voi fi dat de ruşine. El este 
aproape ca să Mă îndreptăţească; cine se va lupta cu Mine? Să se ridice împreună, cine este 
vrăjmaşul Meu? Să se apropie de Mine. Iată, Domnul Dumnezeu Mă va ajuta; cine Mă va 
condamna? Iată, toţi îmbătrânesc ca o haină, molia îi va mânca. 

Cine este între voi care se teme de Domnul, care ascultă de glasul Slujitorului Său? Cel care 
umblă în întuneric şi nu are nici o lumină, să se încreadă în numele Domnului şi să se bizuie pe 
Dumnezeul lui. Iată, voi toţi care aprindeţi focul, care vă înconjuraţi cu tăciuni, umblaţi în lumina 
focului vostru propriu şi printre tăciunii aprinşi de voi. Din mâna Mea veţi avea aceste lucruri, 
veţi zăcea în durere.” 

Citiţi Galateni 4:25, 26 pentru a înţelege referinţele la „mama voastră”. Ierusalimul, care acum este 
vechiul Ierusalim, răspunde vechiului legământ şi „este în robie cu copiii săi”. „Dar Ierusalimul care 
este sus este liber, este mama noastră a tuturor” şi acesta răspunde noului legământ. Amintiţi-vă ce s-a 
spus despre Ierusalim în ultima lecţie. Chiar dacă Ierusalimul este părăsit „când Domnul va construi 
Sionul, El va apărea în slava Sa” (Psalmul 102:16) şi noul Ierusalim va veni împreună cu El pentru a lua 
locul cetăţii prezente, astfel încât se consideră o continuare a Ierusalimului care a existat demult. Este 
vechea cetate reconstruită. Astfel, Domnul nu a alungat Ierusalimul, cu toate că cetatea cunoscută pe 
pământ drept Ierusalim va fi distrusă cu restul „acestei lumi rele”. El nu a divorţat de ea. Citiţi Isaia 54, 
în special versetele 4-7 în legătură cu aceasta şi primul verset al acestui capitol va fi mult mai uşor de 
înţeles. 

 
DUMNEZEU NU ESTE REDUS LA SĂRĂCIE 

 
Printre naţiunile din vechime exista uneori cazul că un tată şi-a vândut copiii în robie pentru a 

satisface un creditor şi acest lucru se practica şi printre evrei, aşa cum învăţăm din Exodul 21:7 şi 
Neemia 5:1-5; dar Dumnezeu nu a devenit niciodată atât de sărac încât să recurgă la acel plan. Nici un 
creditor nu a avut un aşa mare avantaj asupra Domnului încât să Îl oblige să Îşi vândă copiii. El nu Şi-a 
vândut nici un copil, chiar atunci când i-a dus în captivitate; ei înşişi s-au vândut. „V-aţi vândut pe 
nimic, şi veţi fi răscumpăraţi fără bani.” Isaia 52:3. Atât de departe este Domnul de situaţia de a fi 
obligat să Îşi vândă poporul pentru a-şi satisface creditorii încât este capabil să îi cumpere înapoi după 
ce s-au vândut singuri. 

 
PUTEREA CARE RĂSCUMPĂRĂ 

 
Cine îndrăzneşte să se îndoiască de puterea lui Dumnezeu de a răscumpăra? Cine ar putea crede că 

El nu are putere să elibereze? Trebuie numai să citim raportul despre eliberarea lui Israel din ţara 
Egiptului pentru a vedea ce lucru uşor este pentru Domnul de a-Şi salva poporul. Comparaţi versetul 2 
cu Exodul 14:21 şi 7:14-21. Este exact aceeaşi putere ne eliberează pe noi de păcatele noastre, cauza 
vânzării noastre în robie. Nu vă fie teamă că veţi confunda ceea ce este literal cu ceea ce este spiritual. 
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Fiecare act al lui Dumnezeu este atât literal cât şi spiritual. Dacă Dumnezeu doar ne-a spus ce poate să 
facă, nu am avea nimic tangibil de care să ne prindem; nici o temelie pentru credinţa noastră; pentru că 
nu contează cât de dispuşi am fi să credem, minţile noastre nu ar putea prinde înţelesul, realitatea a ceea 
ce a spus El; aşa că ne dă exemple vizibile ale puterii Lui de a salva, amintindu-ne de lucrarea Lui 
continuă în natură şi de asemenea de lucrările speciale din trecut. Toate acestea au scopul de a ne face să 
ştim că puterea pe care o promite El că o va exercita în favoarea noastră este atât de reală încât o putem 
zări în propriile noastre trupuri; putem cunoaşte că El ne salvează. 

Hristos este Acela „care a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare”. 1 Corinteni 1:30. De aceea, El este Cel care vorbeşte aici. El este „Tatăl cel veşnic” şi 
Noul Ierusalim este „mireasa, soţia Mielului”. Apocalipsa 21:9, 10. Astfel, vedem că profeţia lui Isaia 
este în acord perfect cu Apocalipsa. Dovada indiscutabilă că Hristos este Cel care vorbeşte în acest 
capitol se găseşte în versetul 6: „Mi-am dat spatele celor ce Mă băteau şi obrajii celor ce îmi smulgeau 
barba; nu Mi-am ascuns faţa de ruşine sau de scuipare”. Când citim ce spune, trebuie să ne amintim că 
El a suferit pentru noi, ca Omul reprezentativ; curajul şi victoria Lui sunt ale noastre. 

 
ÎNŢELEPCIUNEA LUI HRISTOS 

 
Persoana învăţată este aceea care a fost învăţată şi care este încă un discipol. Aşa că nu e nici o 

diferenţă dacă citim versetul 4 din Versiunea Revizuită sau din versiunea comună: „limba celui învăţat” 
este „limba celor care au fost învăţaţi”. „Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu.” Ioan 8:38. 
„Cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.” Ioan 14:24. Poate fi aşa şi 
pentru noi, căci citim „În profeţi este scris: ‚Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu’”. Ioan 6:45. Dacă venim 
la Domnul ca să învăţăm, ne va da asemenea lui Hristos, limba celor învăţaţi. Dar învăţarea nu vine fără 
muncă. A învăţa de la Dumnezeu nu înseamnă numai un consimţământ leneş la anumite doctrine, nu o 
predare sentimentală şi o închipuire că dacă spunem că Dumnezeu este Învăţătorul nostru, în mod 
necesar suntem învăţaţi de El. Mulţi oameni au avut profesori buni, dar nu le-a folosit la nimic, pentru 
că erau prea leneşi ca să înveţe.  

Există uneori oameni care cred că fac din religie un înlocuitor al cunoştinţei reale. Ei au ideea că 
dacă Dumnezeu este Învăţătorul lor, ei nu trebuie să mai studieze nimic niciodată. Acesta este un motiv 
ca ei să studieze mai mult. Iată un om cu o sete după cunoştinţă, dar ocaziile lui sunt doar câteva. În 
final, el are şansa să studieze lângă un profesor de renume. Ah, este o şansă rară şi se va strădui să 
studieze cât de mult posibil. Nu trebuie să pierzi o astfel de ocazie! Tot aşa trebuie să fie şi cu aceia care 
au ocazia să studieze sub învăţătura lui Dumnezeu. Nici un moment nu ar trebui neglijat; Cuvântul lui 
Dumnezeu, tipărit în Biblie şi răspândit în toată creaţia, ar trebui studiat cu zel şi răbdare. „Calea 
regească de a învăţa” este aşezată de cel mai înţelept dintre oameni în Proverbe 2:1-6. Nici o persoană 
din lume să nu fie mulţumită cu abilităţile prezente. Nu putem epuiza „comorile înţelepciunii şi ale 
cunoştinţei” care sunt ascunse în Hristos. Săpaţi după ele, merită! 

Ce ne va împuternici învăţătura lui Dumnezeu să facem? – Să rostim un cuvânt la timpul potrivit 
celui obosit; nu cuvinte goale, ci cuvinte care să „susţină pe cel obosit”. Cel de la care trebuie să 
învăţăm este „blând şi smerit în inimă”. „Înţelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, 
împăciuitoare, blândă, uşor de înduplecat, plină de milă şi de roade bune.” Iacov 3:17. 

 
CÂTEVA CUVINTE DE MÂNGÂIERE 

 
Ascultaţi câteva „cuvinte” prin care Isus a susţinut pe cei obosiţi când a fost aici pe pământ. „Fiule, 

fii voios; păcatele îţi sunt iertate.” Matei 9:2. „Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Nici Eu nu te 
condamn, du-te şi nu mai păcătui.” „Fiică, îndrăzneşte, credinţa ta te-a vindecat; mergi în pace.” Cu 
multe alte cuvinte a susţinut Isus pe cei obosiţi; putem vorbi şi noi aceleaşi cuvinte celor îndureraţi? – 
Cu adevărat putem, fiindcă suntem ambasadori în favoarea lui Hristos, ca şi cum Dumnezeu ar implora 
prin noi aşa cum a făcut prin Hristos. Păcatul este cauza oricărui necaz, iar „Dumnezeu ne mângâie în 
necazurile noastre, pentru ca să îi putem mângâia pe cei care sunt în vreun necaz cu mângâierea prin 
care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.” Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume „pentru ca prin 
El lumea să fie mântuită”; şi El spune: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi”. De aceea 
trebuie să fim capabili să vorbim, din proprie experienţă, cuvinte care vor elibera robii păcatului care 
suspină. Dar mai întâi trebuie să primim o limbă de la Domnul şi să Îi permitem să o controleze. 
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ROBUL SUPUS AL DOMNULUI 

 
Secretul succesului este supunerea. „Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, iar Eu nu M-am 

răzvrătit, nici nu M-am dat înapoi.” Aceasta ne aminteşte de cuvintele lui Hristos din Psalmul 40:6: „Tu 
mi-ai deschis urechile”. Şi de asemenea ne aminteşte de ceea ce este scris în lege. Când un rob refuză să 
plece de la stăpânul său când anul eliberării vine, şi spune: „Îmi iubesc stăpânul… nu mă voi elibera”, 
porunca era aceasta: „atunci stăpânul să îl ducă înaintea judecătorilor, să îl ducă la uşă sau la stâlpul uşii, 
şi stăpânul său să îi găurească urechea cu o sulă; iar el îl va sluji pentru totdeauna”. Exodul 21:6. Actul 
acesta însemna că urechea sa era acum a stăpânului, mereu deschisă pentru a auzi poruncile sale. Noi 
suntem robii Domnului, dacă ne predăm Lui ca robi ai Săi (Romani 6:16) şi urmează să facem voia Sa 
aici pe pământ după cum este şi în cer, unde îngerii „împlinesc poruncile Lui, ascultând glasul 
Cuvântului Său”. Psalmul 103:20. Urechile noastre trebuie să fie la lucru numai pentru Dumnezeu şi ce 
auzim trebuie să acceptăm ca „slujba noastră dreaptă”. Dacă ne supunem astfel Domnului, putem avea 
sprijinul şi puterea de a susţine pe alţii, aşa cum a avut Hristos. „Cel ce are urechi de auzit, să audă.” 

Hristos nu S-a răzvrătit. El S-a dat ca „Omul Isus Hristos” pentru a fi robul Domnului pentru 
totdeauna şi nu S-a răzvrătit, nu S-a dat înapoi nici atunci când slujba implica primirea bătăilor şi chiar 
un tratament mai rău şi de asemenea cele mai josnice insulte. Aşa a fost contractul când a încheiat planul 
şi nu S-a dat înapoi. Tot aşa a fost şi cu Pavel. Dumnezeu a spus: „Îi voi arăta ce lucruri mari trebuie să 
sufere pentru numele Meu”; şi Pavel s-a supus ca rob al Domnului pentru totdeauna, ştiind ce implică 
acest lucru; aşa că atunci când „bătăi şi suferinţe” îl aşteptau în fiecare cetate, el putea spune cu calm: 
„nimic din aceste lucruri nu mă mişcă”. Fapte 20:23, 24. 

PUTERE CÂŞTIGATĂ PRIN SUPUNERE 
 

Stăpânul este responsabil pentru robul său şi, ştiind acest lucru, Robul spune: „Domnul Dumnezeu 
Mă va ajuta; de aceea nu voi fi făcut de ruşine; Mi-am făcut faţa ca o cremene şi ştiu că nu voi fi 
ruşinat”. Tot aşa spune şi Pavel: „Obţinând ajutor de la Dumnezeu, continuu până în această zi.” Fapte 
26:22. 

„Dar care este folosul meu din toate astea?” ar putea întreba cineva; eu „nu sunt nici Isus, nici Pavel 
şi nu mă aştept să fac lucrarea pe care au făcut-o ei, nici să fiu notat de Domnul precum ei”. De ce, 
dragul meu, pierzi tot beneficiul istoriei Evangheliei? Nu vezi că tăria lui Isus şi a lui Pavel a fost 
slăbiciunea lor? Isus a spus: „Nu pot face nimic de la Mine Însumi”. Ioan 5:30. „Nu fac nimic de la 
Mine.” Ioan 8:28. „Tatăl care locuieşte în Mine, El face lucrările.” Ioan 14:10. Numai când Pavel era 
slab, era tare. Dumnezeu i-a spus: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci tăria Mea este făcută desăvârşită în 
slăbiciune” şi Pavel a exclamat: „atunci mă voi lăuda mult mai bucuros cu infirmităţile mele, pentru ca 
puterea lui Hristos să rămână în mine.” 2 Corinteni 12:9, 10. „Puterea lui Hristos” care rămânea în el în 
slăbiciune era aceeaşi putere care rămăsese în Hristos în slăbiciunea Sa. Acum, iată mângâierea pentru 
tine, oricine ai fi: eşti slab, cel mai slab dintre toţi? Foarte bine, atunci Îi dai Domnului ocazia excelentă 
să manifeste desăvârşirea tăriei Sale. Puterea lui Hristos a fost supunerea Sa faţă de Tatăl; cu siguranţă 
nu eşti prea slab pentru a te odihni în mâinile lui Dumnezeu pentru ca El să facă ce vrea cu tine. Dacă 
Hristos locuieşte în inima ta, ca şi El, tu poţi fi „plin de toată plinătatea lui Dumnezeu”. Fiecare 
experienţă a lui Hristos poate fi a noastră. El a spus că Domnul Dumnezeu Îl va ajuta şi că de aceea nu 
va fi făcut de ruşine; şi nu am învăţat noi recent că „Israel va fi mântuit în Domnul cu o mântuire 
veşnică; nu veţi fi daţi de ruşine”? Atunci să ne facem feţele ca o cremene. 

 
ELIBERAREA NOASTRĂ APROAPE 

 
Dumnezeu nu este „departe de fiecare dintre noi”. „Dumnezeu este Cel care îndreptăţeşte”, de aceea, 

putem spune împreună cu Hristos: „Cel care mă îndreptăţeşte este lângă mine”. Şi atunci putem fi la fel 
de curajoşi ca şi El când a spus: „Cine se va lupta cu Mine? Să se ridice; cine este vrăjmaşul Meu? Să 
vină aproape de Mine. Iată, Domnul Dumnezeu Mă va ajuta”. „Domnul este lumina şi mântuirea mea; 
de cine să mă tem? Domnul este tăria vieţii mele; de cine să îmi fie frică?” Psalmul 27:1. „Chiar dacă o 
oştire ar tăbărî împotriva mea, inima mea nu se va teme”, căci „îngerul Domnului tăbăreşte în jurul celor 
ce se tem de El şi îi scapă”. „De aceea supuneţi-vă lui Dumnezeu. Opuneţi-vă diavolului şi el va fugi de 
la voi.” Iacov 4:7. 
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ADEVĂRATA LUMINĂ 

 
„Dar calea este aşa de întunecată!” exclamaţi. Foarte bine. „Cine este între voi care se teme de 

Domnul, care ascultă glasul Slujitorului Său? Chiar dacă ar umbla în întuneric şi chiar dacă nu ar avea 
nici o lumină, să se încreadă în numele Domnului şi să se bizuiască pe Dumnezeul său.” Vezi marginea 
lui Isaia 50:10 R.V. Aşa că putem spune cu omul umil din vechime „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă; 
când cad, mă voi ridica; când stau în întuneric, Domnul va fi lumina mea.” „El mă va scoate la lumină şi 
voi privi neprihănirea Lui.” Mica 7:8, 9. Nimeni care îşi pune încrederea în Domnul nu va fi dat de 
ruşine. 

Aveţi grijă totuşi să nu fabricaţi singuri o lumină. Scânteile propriului vostru foc reprezintă un 
înlocuitor pur al „luminii cunoştinţei slavei lui Dumnezeu”. „Aceasta este deci solia pe care am auzit-o 
de la El şi pe care v-o vestim vouă, că Dumnezeu este lumină şi în El nu este întuneric.” „Dacă umblăm 
în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unul cu altul şi sângele lui Isus Hristos ne curăţă 
de orice păcat.” Ideile şi opiniile noastre, indiferent că provin de la noi, sunt întuneric, chiar dacă pentru 
o clipă par o străfulgerare de lumină. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi având aceasta în inimile 
noastre putem rezista cu succes „conducătorilor întunericului acestei lumi”. Ef. 6:11-17. „Adevărata 
lumină străluceşte acum. Să mulţumim deci lui Dumnezeu care ne-a eliberat din puterea întunericului şi 
ne-a transferat în împărăţia dragului Său Fiu.” Coloseni 1:13. 
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CAPITOLUL 62 
NEPRIHĂNIREA VEŞNICĂ – SALVAREA NOASTRĂ 

 
(Isaia 51:1-8, Traducerea Lowth) 

1. „Ascultaţi-Mă, voi cei care urmăriţi neprihănirea, voi care căutaţi pe Iehova. Priviţi la 
stânca din care aţi fost ciopliţi şi la gaura peşterii din care aţi fost scoşi. 

2. Uitaţi-vă la Avraam, tatăl vostru şi la Sara care v-a născut, pentru că l-am chemat fiind o 
singură persoană, l-am binecuvântat şi l-am înmulţit. 

3. Astfel mângâie Domnul Sionul; va mângâia toate pustiirile ei; va face pustia ei ca Edenul şi 
deşertul ei precum grădina lui Iehova; bucurie şi fericire se vor găsi în ea; mulţumire şi glasul 
melodiei. 

4. Ascultaţi-Mă popoarelor, şi luaţi aminte la Mine naţiunilor; căci legea va ieşi din Mine, iar 
judecăţile Mele vor aduce lumină popoarelor. 

5. Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se arată şi braţul Meu împarte judecata 
popoarelor; pe Mine Mă vor aştepta ţările îndepărtate şi la braţul Meu vor privi cu încredere. 

6. Ridicaţi-vă ochii spre ceruri; şi priviţi dedesubt la pământ; cu adevărat cerurile vor 
dispărea, ca fumul; şi pământul va îmbătrâni ca o haină; locuitorii lui vor pieri precum cea mai 
netrebnică insectă; dar mântuirea Mea va dăinui pentru totdeauna; neprihănirea Mea nu va 
decădea. 

7. Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea; popor în a cărui inimă este legea Mea; nu te 
teme de reproşul omului nenorocit; nici nu fi înfrânt de cuvintele lui de ocară. 

8. Căci molia îi va mistui ca pe o haină şi viermele îi va mânca precum lâna; dar neprihănirea 
Mea va dăinui pentru totdeauna şi mântuirea Mea din veac în veac.” 

 
Cititorul nu poate să nu observe diferenţa dintre traducerea lui Lowth şi versiunea comună a 

versetului 6 şi unii oameni se pot întreba ce justificare poate exista pentru o astfel de diferenţă şi cum 
putem fi siguri de text dacă traducătorii diferă atât de mult. Ce similaritate poate fi între „în acelaşi fel” 
şi „ca cea mai netrebnică insectă”? Problema este uşor de explicat. Ştim foarte bine că în propria noastră 
limbă sunt multe exemple de cuvinte care se scriu asemănător, dar care au un înţeles total diferit. Nu 
avem nici o greutate în ceea ce le priveşte, deoarece contextul întotdeauna ne spune despre care înţeles 
este vorba. Tot aşa este şi în ebraică. Cuvântul „astfel” sau „aşa” este scris la fel ca „ţânţar” sau 
„muscă”. Toate traducerile de care am cunoştinţă spun: „locuitorii vor muri precum ţânţarii” şi această 
traducere este menţionată pe marginea Versiunii Revizuite din engleză. Doar un moment trebuie să ne 
gândim ca să înţelegem că „precum ţânţarii” este mult mai izbitor decât „astfel”, termen preferat de 
traducătorii noştri şi aceasta este în mod evident ceea ce Domnul spune de fapt. Nu este o chestiune 
vitală, dar este bine să o menţionăm. 

 
AVRAAM – UN EXEMPLU DE NEPRIHĂNIRE 

 
Aici avem o chemare directă către cei care vor să Îl urmeze pe Domnul – către cei care caută 

neprihănirea. Sunt foarte mulţi care o caută în locul greşit. „Israel, care urma după legea neprihănirii, nu 
a ajuns la legea neprihănirii. De ce? Pentru că nu a căutat-o prin credinţă, ci ca şi cum ar fi fost prin 
faptele legii.” Romani 9:31, 32. De aceea, suntem direcţionaţi spre Avraam ca un exemplu despre felul 
în care se obţine neprihănirea. „Dacă Avraam ar fi fost îndreptăţit prin fapte, ar fi avut cu ce să se laude, 
dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce spune Scriptura? Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire. Acum, celui ce lucrează, răsplata nu este considerată un har, ci o datorie. Dar 
celui ce nu lucrează, ci crede în Cel care îndreptăţeşte pe cel păcătos, credinţa i se socoteşte drept 
neprihănire. Tot aşa cum descrie David binecuvântarea omului căruia Dumnezeu îi impută neprihănirea 
fără fapte, spunând: ‚Binecuvântaţi sunt cei ale căror nelegiuiri sunt iertate şi ale căror păcate sunt 
acoperite.’” Romani 4:2-7. 

„Neamurile, care nu urmăreau neprihănirea, au obţinut neprihănirea, chiar neprihănirea care este a 
credinţei.” Avraam a fost unul dintre neamuri, adus din păgânism. Vezi Iosua 24:2, 3, în care avem 
aproape acelaşi limbaj ca cel din lecţia noastră din Isaia. A fost unul singur, dar Domnul i-a dat mare 
prosperitate prin credinţă, căci „dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori 
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după făgăduinţă”. Galateni 3:29. Priviţi la el şi învăţaţi puterea credinţei. Învăţaţi cum poate Dumnezeu 
să lucreze împotriva tuturor probabilităţilor umane. Uitaţi-vă de asemenea la Sara, care prin credinţă, „a 
primit putere să conceapă sămânţă când era trecută ca vârstă, căci L-a socotit credincios de acea 
făgăduinţă”. Evrei 11:11. „De aceea, astfel va mângâia Iehova Sionul.” În acest fel, prin aceste mijloace, 
va înălţa şi va restaura Dumnezeu Ierusalimul, prin predicarea Evangheliei către toate naţiunile va ridica 
Dumnezeu dintre neamuri o sămânţă credincioasă ca să moştenească ţara promisă, la fel cum l-a ridicat 
şi pe Avraam la început. Şi aici este o mângâiere pentru fiecare om, căci nu contează cât de singur sau 
slab este, Dumnezeu este capabil să îl înmulţească şi să îl facă mare. 

 
MILA DREPTĂŢII LUI DUMNEZEU 

 
Este obişnuit ca oamenii să privească legea lui Dumnezeu cu spaimă. Ei o privesc ca un lucru teribil, 

instrumentul doar al mâniei. Aceasta depinde în întregime de modul în care o primesc. În afara lui 
Hristos, este doar un instrument al spaimei, dar dacă o primim în Hristos, ea este „legea Spiritului 
vieţii”. Tronul harului, la care suntem invitaţi să venim cu îndrăzneală pentru a obţine milă şi pentru a 
găsi har în vreme de nevoie (Evrei 4:16) este acelaşi tron de la care vin „fulgere, tunete şi glasuri”. 
Apocalipsa 4:5. Dar nu trebuie să uităm că la fel a fost la cruce, unde privim spre mântuire. Toată 
teroarea de pe Sinai erau acolo, totuşi de pe cruce vine mângâierea noastră. Iar crucea era tronul lui 
Dumnezeu, având legea lui Dumnezeu ca bază, cu râul vieţii curgând din ea. Legea nu se opune 
Evangheliei şi nici măcar nu trebuie să fie împăcată cu ea; ci legea lui Dumnezeu în Hristos este 
Evanghelia. Dreptatea nu trebuie să facă loc milei, nici măcar să fie amestecată cu ea; căci dreptatea lui 
Dumnezeu îndreptăţeşte pe cel păcătos. Romani 3:24-26.  

 
Există o lărgime în mila lui Dumnezeu 

Ca lărgimea mării; 
Există o bunătate în dreptatea Sa 

Care este mai mult decât libertatea. 
Căci iubirea lui Dumnezeu este mai întinsă 

Decât măsura minţii omului; 
Şi inima Celui etern 

Este de cel mai minunat fel. 
 

Dar inima lui Dumnezeu este dreaptă, căci Dumnezeu Însuşi este drept. De aceea, pentru că 
Dumnezeu este drept şi legea Sa este propria Lui viaţă, oamenii vor învăţa sa se încreadă şi să 
nădăjduiască în ea şi vor umbla în lumina ei. Legea lui Dumnezeu trebuie iubită, în ea trebuie să găsim 
plăcere în loc să ne fie frică şi să o respingem. Legea lui Dumnezeu este mântuire pentru oricine care o 
acceptă în Hristos. 

Dumnezeu spune: „Neprihănirea Mea este aproape”. Da, pentru că Dumnezeu Însuşi „nu este 
departe de fiecare dintre noi”, iar El este neprihănirea noastră. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru 
noi neprihănire, sfinţire, răscumpărare. Neprihănirea Sa este aproape, mântuirea Lui s-a arătat. Viaţa Sa 
este neprihănire şi mântuire şi a fost dată gratuit tuturor. Acest dar a fost oferit şi nu mai trebuie să îl 
cerem, ci decât să îl luăm. Ce binecuvântare este să ştii că ne putem încrede în braţul lui Iehova! 
„Dumnezeul cel veşnic este refugiul tău şi dedesubt sunt braţele veşnice.” 

 
LEGEA VEŞNICĂ A LUI DUMNEZEU 

 
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”, spune Hristos. Matei 24:35. „Nu vă 

gândiţi că am venit să distrug legea sau profeţii; nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Căci adevărat vă 
spun, până va trece cerul şi pământul, nici o iotă sau o frântură de literă nu va trece din lege, până ce 
totul va fi împlinit.” Matei 5:17, 18. „Este mai uşor să treacă cerul şi pământul decât să se stingă vreo 
frântură din lege.” Luca 16:17. Tot ce poate fi clătinat, va fi îndepărtat; dar legea lui Dumnezeu va 
rămâne pentru totdeauna; este neschimbătoare, căci este propria neprihănire a lui Dumnezeu, iar El este 
„din veşnicie în veşnicie”. Este expresia voii lui Dumnezeu (Romani 2:17, 18), de aceea „cel care face 
voia lui Dumnezeu rămâne în veac”. 1 Ioan 2:17. 
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NEPRIHĂNIREA LUI DUMNEZEU ESTE LEGEA 

 
Faptul că neprihănirea lui Dumnezeu este legea Sa se vede din versetul 7. Dumnezeu spune: 

„Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor în a cărui inimă este legea Mea”. Adică, poporul 
care cunoaşte neprihănirea este poporul în cărui inimă este legea lui Dumnezeu. Dacă aceasta ar fi 
singura afirmaţie din Scriptură despre acest lucru, ar fi suficient pentru a arăta că nu poate fi neprihănire 
acolo unde nu este legea lui Dumnezeu; dar trebuie să fie acolo prin credinţă, iar El locuieşte acolo prin 
credinţă. 

Versetul arată încă un lucru şi anume, că nimeni nu poate cunoaşte legea decât din experienţă. Cu 
inima crede omul pentru neprihănire. Cineva ar putea să repete poruncile la fel de volubil ca şi alfabetul, 
poate ţine discursuri frumoase despre „planul de mântuire”, dar nu cunoaşte nimic despre Dumnezeu sau 
legea Sa neprihănită dacă nu a experimentat puterea mântuirii Lui. Ştim ce am trăit şi nimic mai mult. 
De restul doar am auzit. 

„Neprihănirea Ta este o neprihănire veşnică şi legea Ta este adevărul.” Psalmul 119:142. De aceea, 
legea lui Dumnezeu trebuie să fie scutul şi pavăza poporului lui Dumnezeu în timpul strâmtorării. Vezi 
Psalmul 91:4. Legea lui Dumnezeu va fi apărarea poporului Său. Este singurul lucru care durează, de 
aceea suntem îndemnaţi: „nu te teme de reproşul oamenilor, nici nu-ţi fie frică de cuvintele lor de ocară. 
Pentru că molia îi va mânca precum o haină şi viermele ca lâna.” De ce să-i fie atunci cuiva frică de 
reproşurile oamenilor? Toţi au căzut pe Hristos, iar El i-a lipsit de înţepături. Nu este nici o ruşine să fii 
mustrat datorită Lui. „Dacă sunteţi ocăriţi pentru numele lui Hristos, ferice de voi; căci Spiritul slavei şi 
al lui Dumnezeu rămâne peste voi.” 1 Petru 4:14. Egiptul cel vechi era o ţară foarte bogată, iar Moise 
era foarte familiarizat cu el; căci el a crescut la curte, totuşi a considerat „ocara lui Hristos de o bogăţie 
mai mare decât comorile Egiptului”. Evrei 11:26. Dacă ocara lui Hristos este atât de mult bogată în 
binecuvântare, ce trebuie să fie slava neacoperită? 

Revedeţi aceste versete şi observaţi cât de mult accent a fost pus pe faptul că neprihănirea lui 
Dumnezeu şi mântuirea sunt pentru totdeauna; nu pot fi abolite. Aceasta conţine speranţa noastră. Mulţi 
pretinşi creştini par că este datoria lor ca slujitori ai Evangheliei de a învăţa pe oameni să desconsidere 
legea lui Dumnezeu. Ei uită că făcând astfel, se aşază în rând cu păgânii, care spun în van: „Să 
despărţim legăturile şi să aruncăm corzile de la noi”; la astfel de eforturi slabe Dumnezeu va râde. Şi noi 
ar trebui să râdem, căci în stabilitatea legii lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Dacă legea lui 
Dumnezeu ar putea fi abolită, aceasta va arăta ca guvernarea Sa este slabă şi că nu poate proteja pe aceia 
care îşi pun încrederea în El. De aceea, putem spune: „Poruncile Tale au fost cântecele mele în casa 
pelerinajului meu” şi de asemenea „o, cât iubesc legea Ta! Ea este meditaţia mea toată ziua.” Şi aşa să şi 
fie, căci porunca lui Dumnezeu este „nespus de întinsă” şi conţine mai mult decât poate mintea omului 
să pătrundă chiar şi în veacurile eternităţii. Dacă tânjim după mântuirea lui Dumnezeu, El ne va 
deschide ochii ca să putem privi lucrurile minunate din legea Sa. 

 
MÂNTUIREA CARE DUREAZĂ 

 
„Mântuirea Mea va fi pentru totdeauna, neprihănirea Mea nu va fi abolită.” Amintiţi-vă acest lucru, 

vă va ajuta toată viaţa. Când sunteţi înclinaţi să vă îndoiţi dacă puteţi îndura până la sfârşit şi gândiţi că 
păcatul şi boala vă va cuprinde într-un anumit moment, amintiţi-vă aceste cuvinte ale Domnului. 
Neprihănirea Lui este una veşnică, nu poate fi abolită. Mântuirea Sa, sănătatea şi tăria trupului şi a 
sufletului pe care le dă El sunt pentru totdeauna. Sunteţi bine astăzi; este aceasta o întâmplare? Sau 
sănătatea voastră este de la Dumnezeu? Fără îndoială că de la Dumnezeu. Ei bine, atunci, de vreme ce 
El vă dă sănătate astăzi, nu poate El să continue la infinit? Veţi spune că poate dacă vrea. Ei bine, 
credeţi că El ar vrea altceva decât să fiţi bine? Leprosul a spus: „Doamne, dacă vrei, Tu poţi să mă 
cureţi”; şi Isus a spus: „Vreau”. El a spus prin discipolul Său preaiubit: „Preaiubitule, vreau mai presus 
de toate să propăşeşti şi să fii bine în sănătate”. 3 Ioan 2. Aşa că, fiţi siguri că Domnul nu vrea să fiţi 
bolnavi. Nu este nici o cinste pentru El să aibă copii cu sănătate precară. Atunci, dacă El doreşte să fiţi 
bine, ce poate împiedica acest lucru? Veţi spune, şi e pe bună dreptate, că ignoranţa voastră faţă de 
legile sănătăţii vor împiedica. Deci este chiar o întâmplare că sunteţi bine astăzi; deoarece în mod 
accidental aţi venit în armonie cu legea fiinţei voastre. Dar Hristos este legea fiinţei voastre şi a spune că 
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nu ştiţi legile vieţii este acelaşi lucru cu a spune că nu Îl cunoaşteţi pe Domnul. Atunci familiarizaţi-vă 
cu El. Studiaţi viaţa Lui aşa cum este descoperită în toată creaţia şi învăţaţi cum să intraţi în armonie cu 
ea. Atunci, ceea ce odată se întâmpla accidental, acum vine prin lege. Şi la fel este şi cu sufletul vostru. 
Puterea care te ţine astăzi în afara răului, dacă te predai inteligent, te va păzi în fiecare zi, chiar şi în 
eternitate. „Puterea Lui divină ne-a dăruit toate lucrurile care aparţin vieţii şi evlaviei, prin cunoaşterea 
Celui care ne-a chemat la slavă şi virtute.” 2 Petru 1:3. Astfel, „Dumnezeu păcii să vă sfinţească pe 
deplin; şi mă rog ca tot spiritul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păstrate fără vină până la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă, care de asemenea va împlini 
acest lucru.” 
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CAPITOLUL 63 
PUTEREA CARE SALVEAZĂ 

 
(Isaia 51:9-16, Traducerea Lowth) 

9. „Trezeşte-te, trezeşte-te, îmbracă-te cu tărie, braţ al lui Iehova! Trezeşte-te ca în zilele din 
vechime, ca în generaţiile vechi. Nu eşti Tu cel care a lovit pe Rahav, care a rănit balaurul? 

10. Nu eşti Tu acelaşi care usucă marea, apele marelui adânc? Care a făcut din adâncimile 
mării o cale pentru ca răscumpăraţii să treacă? 

11. Astfel se vor întoarce răscumpăraţii lui Iehova. Şi vor veni la Sion cu strigăte; bucuria 
veşnică le va încorona capetele, bucuria şi fericirea vor obţine, iar durerea şi suspinul vor fugi. 

12. Eu, Eu sunt Cel ce te mângâie; cine eşti tu ca să te temi de omul cel nenorocit care moare? 
Şi de fiul omului care devine ca iarba? 

13. Şi să uiţi pe Iehova, Făcătorul tău, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul; de ce să 
fii în fiecare zi în teamă continuă din cauza furiei asupritorului ca şi cum ar fi gata să distrugă? 
Unde este acum furia asupritorului? 

14. El mărşăluieşte cu viteză, cel care vine să elibereze pe captiv; ca să nu moară în închisoare 
şi să nu ducă lipsă de pâine. 

15. Căci Eu sunt Iehova, Dumnezeul tău; Cel care deodată liniştesc marea, chiar dacă valurile 
ei mugesc; Iehova, Dumnezeul oştirilor, este numele Lui. 

16. Eu am pus cuvintele Mele în gura ta şi cu umbra mâinii Mele te voi acoperi, ca să întind 
cerurile, să pun temelia pământului şi să spun Sionului: ‚Tu eşti poporul Meu.’” 

 
Două cuvinte din această lecţie, „Rahav” şi „balaur” au nevoie de o mică explicaţie pentru ca 

studentul să poată citi şi înţelege. Dar toţi să observe că explicaţia este dată chiar în Biblie, aşa că nu 
există loc pentru plângerea: „nu suntem învăţaţi, nu ne putem aştepta să ştim toate lucrurile”. Cartea lui 
Dumnezeu poate fi înţeleasă de oricine o va studia, indiferent dacă nu este învăţat, va deveni inteligent 
prin studiu. Adevărat, o cunoaştere prealabilă a diferitelor limbi poate fi de ajutor, dacă îşi foloseşte 
cunoştinţa într-un mod corect, cu toate că cei care cunosc cel mai mult despre limbaj nu sunt aceia care 
cunosc cel mai mult din Biblie; dar când o cunoaştere a limbilor devine necesară, atunci omul care 
cunoaşte Biblia are un avantaj. „Domnul dă înţelepciunea, din gura Lui vine cunoştinţa şi priceperea.” 

 
CE ÎNSEAMNĂ „RAHAV”? 

 
Luaţi Biblia Revizuită (oricine care studiază Biblia se cuvine să o aibă şi pe aceasta la fel de mult ca 

şi pe aşa-numita „Versiune autorizată” şi ar trebui să le citească împreună) şi citiţi Isaia 30:7: „Căci 
Egiptul ajută în van şi fără nici un scop, de aceea am numit-o Rahav care stă liniştită”. Aceasta este de 
ajuns şi va face pe cititor capabil să înţeleagă Psalmul 89:10: „Tu ai zdrobit pe Rahav în bucăţi ca una 
care este ucisă; Tu ai risipit vrăjmaşii Tăi cu braţul Tău puternic”. Acum citiţi Iov 26:12 în ambele 
versiuni, comparându-le. „El a împărţit marea cu puterea Sa şi prin priceperea Sa loveşte prin cel 
mândru” sau, ca pe margine, „prin mândrie”. Ne întoarcem la Versiunea Revizuită şi citim „Prin 
priceperea Sa, El loveşte prin Rahav”. De aici putem învăţa că „Rahav” înseamnă „mândrie”. Că 
„Rahav” este un cuvânt pur ebraic, netraductibil, putem şti din faptul că este un nume propriu, unul din 
strămoşii lui Hristos. Când se foloseşte în alte contexte, netradus, este pur şi simplu personificarea 
mândriei şi se aplică în mod special Egiptului. Egiptul este lăudărosul mândru care nu face nimic. 
Trebuie să învăţăm că aşa cum Dumnezeu a lovit prin Egipt, tot aşa va doborî mândria tuturor celor care 
se ridică împotriva Lui. „Ziua Domnului oştirilor va fi peste oricine este mândru şi semeţ şi peste oricine 
care se înalţă; va fi umilit.” Isaia 2:12. 

 
BALAURUL 

 
Acum despre balaur. Citiţi Ezechiel 29:3: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva 

ta, faraon, rege al Egiptului, balaurul cel mare care stă în mijlocul râurilor, care a spus: ‚Râul este al meu 
şi l-am făcut pentru mine’”. Versetele următoare vorbesc despre judecăţile ce urmează să fie aduse 
asupra Egiptului, care au fost împlinite toate, ca un semn al împlinirii şi mai mari care stă să vină. Că 
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această judecată care a vizitat Egiptul este doar începutul marii zi a judecăţii, învăţăm din Isaia 26:20, 
21; 27:1; „Vino, poporul Meu, intră în odăile tale şi închide uşile după tine; ascunde-te câteva clipe până 
va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locul Lui să pedepsească pe locuitorii pământului pentru 
nelegiuirea lor; pământul de asemenea, va face cunoscut sângele lui şi nu va mai acoperi uciderile lui. În 
ziua aceea, Domnul, cu marea Lui plagă şi cu puternica Lui sabie va pedepsi leviatanul, şarpele 
pătrunzător, leviatanul care îndoaie şarpele; şi El va ucide balaurul care este în mijlocul mării.”  

 
ELIBERARE DIN „MÂNDRIA VIEŢII” 

 
Vedem, prin urmare, că atât „Rahav”, cât şi „balaur” sunt termeni pentru Egipt. Dar aceasta nu 

epuizează înţelesul lor, de vreme ce Egiptul nu are un monopol pe mândria care există pe pământ. 
Mândria Egiptului nu este decât „mândria vieţii”, infiltrată de „spiritul care lucrează acum în copiii 
neascultării”. Astfel, în primul rând, balaurul este „acel şarpe vechi, care este diavolul şi Satan”, „care 
înşală întreaga lume”. Apocalipsa 20:2; 12:9. În păgânism se manifestă pe deplin în trup caracteristicile 
diavolului; de aceea, în profeţie balaurul este uneori folosit ca nume pentru a indica naţiunile care au 
fost pe faţă şi complet păgâne, opuse închinării singurului Dumnezeu adevărat. Astfel vedem că 
judecăţile din vechime ce au vizitat Egiptul şi Babilonul şi alte naţiuni păgâne care în mândria lor s-au 
îngâmfat înaintea lui Dumnezeu nu sunt decât asigurări ale marii judecăţi care stă să vină asupra oricărei 
mândrii, în persoana diavolului însuşi. Aceste judecăţi, indicând apropierea căderii lui Satan pentru 
totdeauna, autorul mândriei, sunt asigurări pentru fiecare individ pe care Dumnezeu îl salvează aici şi 
acum din „pofta trupului, pofta ochilor şi mândria vieţii”. Aceste două cuvinte deci oferă cheia întregii 
lecţii. Versetele 9 şi 10 arată că avem dreptul de a chema pe Domnul să se trezească şi să vină în 
ajutorul nostru cu puterea prin care în vechime a biruit Egiptul şi a scăpat poporul din robie. El i-a 
eliberat atunci pentru ca „ei să poată păstra poruncile şi să ţină legile”. Psalmul 105:45. Prin urmare, 
putem şti că, prin acelaşi braţ puternic şi prin aceeaşi putere, El ne va elibera acum din robia păcatului 
„pentru ca fiind liberi din mâna vrăjmaşilor noştri să Îi putem sluji Lui fără teamă, în sfinţenie şi 
neprihănire înaintea Lui, toate zilele vieţii noastre.” Lecţia pe care trebuie să o învăţăm din pasajul pe 
care îl studiem este una personală; înseamnă că fiecare dintre noi, în mod individual, are la dispoziţia sa 
toată puterea prin care Israelul din vechime a fost eliberat din Egipt. Acelaşi Dumnezeu încă trăieşte şi 
braţul Său nu şi-a pierdut încă tăria. 

 
CÂNTAŢI FĂGĂDUINŢELE LUI DUMNEZEU 

 
În timpurile străvechi Domnul a făcut din adâncimile mării o cărare pentru ca răscumpăraţii să 

treacă şi „astfel se vor întoarce răscumpăraţii lui Iehova şi vor veni la Sion”. Vor veni cu strigăte mari, 
cu cântece şi bucurie. „Dar”, veţi spune, „mai întâi trebuie să hoinărim prin pustia păcatului înainte ca 
acest lucru să aibă loc”. Nu este deloc aşa. Nu a fost deloc acesta planul lui Dumnezeu pentru Israel, ci a 
fost rezultatul necredinţei lor. Vedeţi, ei au încetat să mai cânte şi au început să murmure. Acesta este 
secretul pribegiei lor prin pustie. Continuaţi să cântaţi, nu un cântec forţat, ci un cântec din inimă, 
deoarece Dumnezeu este tăria voastră, cântecul vostru, mântuirea voastră şi veţi găsi aceste „cântece de 
eliberare” înconjurându-vă ca un scut care vă va proteja de orice asalt al vrăjmaşului. Aceasta nu este 
teorie, ci realitatea care a fost demonstrată. Puterea care a împărţit Marea Roşie este puterea care este a 
noastră în fiecare zi în lupta noastră de a scăpa de robia păcatului. Cel care crede nu va fi dat de ruşine. 
„Făgăduinţele nespus de mari şi scumpe” ale lui Dumnezeu ne fac părtaşi de natură divină, de aceea, 
cântaţi-le! 

 
NEVOIA ACESTOR FĂGĂDUINŢE 

 
Versetele 12-14 au o semnificaţie deosebită în vederea a ceea ce profeţia ne spune că va veni în 

ultimele zile. Apocalipsa 13 evidenţiază o putere, o fiară, care este reprezentarea directă a diavolului, de 
vreme ce diavolul – balaurul – este cel care dă acestei fiare puterea sa, scaunul său şi mare autoritate. 
Aici avem, prin urmare, personificarea mândriei arogante a diavolului în lupta lui împotriva lui 
Dumnezeu; şi aceasta este dusă la bun sfârşit, după cum se vede în lectura întregului capitol. Apoi, se 
ridică o altă putere, căutând să împuternicească închinarea la „fiară”, adică, să îi oblige pe oameni să 
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refuze închinarea la Dumnezeu şi să înlocuiască poruncile oamenilor pentru poruncile Sale. El face o 
imagine fiarei şi va face „ca toţi cei care nu se vor închina imaginii fiarei să fie ucişi”. Cel mai înalt grad 
al mândrei opoziţii faţă de Dumnezeu este văzut în încercarea de a schimba poruncile Sale. 

Papalitatea, care sub numele de creştinism, întrece faptele păgânilor, mergând mai departe în 
opoziţia faţă de Dumnezeu decât orice naţiune păgână, a presupus că stă deasupra legii lui Dumnezeu, 
învăţând pe oameni că, în timp ce poruncile învaţă că ziua a şaptea, în mod obişnuit numită sâmbăta, 
este Sabatul, ei nu trebuie să o păstreze, ci trebuie să respecte în loc prima zi a săptămânii, duminica. 
Înlocuirea acestei zile pentru cea numită de Dumnezeu este pretinsă de Biserica Romano-catolică drept 
simbolul autorităţii sale, iar păstrarea ei de către majoritatea pretinşilor creştini este singurul lucru prin 
care toţi, în ciuda protestelor împotriva aroganţei papale, recunosc puterea ei. 

Mulţi din cei care se numesc protestanţi caută cu toată puterea lor să împuternicească acest semn al 
papalităţii şi atât de departe vor merge încât vor da un decret autorizând pe oricine să omoare pe cei care 
nu primesc acest semn. Toţi păzitorii credincioşi ai poruncilor vor fi „proscrişi”, la fel cum au fost 
Luther după dieta din Worms şi mulţi alţii din trecut. 

Acela va fi un timp de grea încercare pentru poporul lui Dumnezeu. Va fi un timp de a încerca 
sufletele oamenilor şi se va vedea atunci cine a învăţat să se încreadă în Dumnezeu pentru mântuire. 
Ferice de oricine va auzi atunci pe Dumnezeu spunându-i: „Eu, Eu, Cel care a împărţit marea şi a 
eliberat pe Israel şi care a făcut chiar din cel mai mare obstacol o cale de scăpare, sunt Cel care te 
mângâi”. De ce să îţi fie teamă de omul cel neînsemnat care va muri? Cel care te eliberează mărşăluieşte 
cu viteză şi va veni repede, aşa că nu trebuie să mori în groapă, iar pâinea nu îţi va lipsi, chiar dacă se 
duce. Va fi bine să învăţăm această lecţie în mod conştiincios. Dacă vom fi credincioşi Domnului vom 
avea ocazia de a ne aminti de ea înainte să treacă mulţi ani. 

 
ELIBERAREA PREZENTĂ 

 
Da, chiar şi acum trebuie să ne-o amintim. Dacă nu am învăţat şi nu am aplicat această lecţie luptei 

noastre personale cu „prezenta lume rea”, „pofta trupului, pofta ochilor şi mândria vieţii”, care caută să 
ne ţină captivi, nu vom fi capabili să o folosim la venirea timpului strâmtorării. Făgăduinţa este „Pentru 
că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul ispitei care va veni peste toată lumea ca să-
i încerce pe cei ce locuiesc pe pământ”. Apocalipsa 3:10. Nu ne putem permite să pierdem timpul făcând 
o aplicaţie literală, personală a acestor lecţii pentru noi înşine. 

 
UN DAR MINUNAT 

 
În versetul 16 avem o afirmaţie minunată. Dumnezeu ne spune – fiecăruia care urmăreşte 

neprihănirea şi caută pe Domnul – „am pus cuvintele Mele în gura ta”. Comparaţi-l cu 2 Corinteni 5:19, 
margine, unde citim că Dumnezeu a pus în noi – toţi cei care suntem împăcaţi cu El prin Isus Hristos – 
Cuvântul împăcării. Pentru care scop a pus Dumnezeu cuvintele Sale în gurile noastr? Răspunsul este 
„pentru a întinde cerurile şi a pune temeliile pământului şi pentru a spune Sionului: ‚Tu eşti poporul 
Meu’”. Altfel spus, Cuvântul Evangheliei pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu este acelaşi Cuvânt care 
la început a făcut cerurile şi toată oştirea lor (Psalmul 124:8) şi care din nou va face toate lucrurile. Este 
Cuvântul care face din oameni creaturi noi şi care va face pământul nou pentru cei ce îl locuiesc. Aici 
este apogeul. 

Dumnezeu nu doar că ne va elibera de rău prin puterea cu care guvernează cerul şi pământul, ci pune 
putere în noi de a elibera pe alţii care sunt în robie. Cine se mai teme vreodată de lanţuri sau închisoare 
cu această asigurare? Fiecărui copil al lui Dumnezeu i s-a dat o putere şi mai mare decât a tuturor regilor 
pământului. Această putere nu trebuie folosită împotriva celor care îi fac rău fizic, aşa cum nici Hristos 
nu a făcut, dar ea trebuie folosită pentru a elibera chiar şi pe duşmani de robia păcatului. Cu acest cuvânt 
în gura noastră putem să îi poruncim diavolului să se depărteze de la noi şi el va fugi. Preţuiţi acest dar 
al Cuvântului lui Dumnezeu şi îl folosiţi voi? 

 
„Ce temelie fermă, voi sfinţii Domnului, 
Este pusă pentru credinţa voastră în cuvântul Său minunat; 
Ce altceva mai mult poate El spune decât v-a spus vouă, 
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Vouă, care aţi fugit la Isus pentru refugiu?” 
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CAPITOLUL 64 
PREDICATORII FRUMOŞI AI UNEI 

SOLII MINUNATE 
 

(Isaia 52:1-12) 
„Trezeşte-te, trezeşte-te; îmbracă-te cu tăria ta, Sioane; pune-ţi veşmintele tale frumoase, 

Ierusalime, cetate sfântă; pentru că nu va mai intra în tine cel necircumcis şi necurat. Scutură-te 
de ţărână; ridică-te şi şezi, Ierusalime; dezleagă-ţi legăturile de la gât, fiică, roaba Sionului. Căci 
aşa vorbeşte Domnul: ‚V-aţi vândut pe nimic şi veţi fi răscumpăraţi fără bani.’ Căci astfel 
vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Poporul Meu s-a coborât odinioară în Egipt să rămână acolo, iar 
asirianul l-a asuprit fără nici o cauză. De aceea, acum ce am aici, spune Domnul, că poporul Meu 
este luat pe nimic? Cei care guvernează peste ei îi fac să strige, spune Domnul; iar numele Meu 
este hulit în continuu. De aceea poporul Meu va cunoaşte numele Meu; de aceea, vor şti în ziua 
aceea că Eu sunt Cel care vorbeşte; iată, Eu sunt. 

Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, ale celui care vesteşte 
pacea; care aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea; care spune Sionului: ‚Dumnezeul tău 
domneşte!’. Străjerii îşi vor ridica glasul; împreună vor cânta, pentru că se vor vedea ochi cu ochi, 
când Domnul va aduce din nou Sionul. 

Izbucniţi în bucurie, cântaţi împreună voi, locurilor pustii ale Ierusalimului; căci Domnul a 
mângâiat pe poporul Său, El a răscumpărat Sionul. Domnul Îşi descoperă braţul Său sfânt în 
ochii tuturor naţiunilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 

Plecaţi, plecaţi, ieşiţi de acolo, nu atingeţi nici un lucru necurat; ieşiţi din mijlocul ei, fiţi 
curaţi, cei care purtaţi vasele Domnului. Căci nu veţi ieşi în grabă, nici în fugă; căci Domnul va 
merge înaintea voastră şi Dumnezeul lui Israel va fi în spatele vostru.” 

 
CHEMAŢI AFARĂ DIN BABILON 

 
Ultimul paragraf ne dă cheia pentru tot capitolul. Este chemarea de a ieşi afară din Babilon, aceeaşi 

chemare pe care o găsim în capitolul 48, versetul 20. Poporul lui Dumnezeu este chemat afară din 
Babilon, „ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu primiţi plăgile ei” (Apocalipsa 18:4) şi astfel, aici 
chemarea este de a ieşi şi de a fi curat. Este ultima chemare, înainte de Judecata finală de la venirea 
Domnului. Acest capitol ne prezintă încheierea lucrării „pentru a pregăti un popor pentru Domnul”. 
Prezintă pe oameni pregătiţi şi aşteptând venirea Sa. Aceasta se vede din primul verset. Poporul face o 
cetate. Aşa că tot ce este spus despre Sion se aplică celor care sunt pregătiţi să locuiască în ea. Cetatea 
cea sfântă înseamnă un popor sfânt. Capitolul precedent prezintă poporul în captivitate, tânjind după 
libertate, iar aici avem eliberarea completă. 

 
VEŞMINTE FRUMOASE 

 
Sionul este chemat să îşi pună veşmintele frumoase. Cetatea însăşi, noul Ierusalim, este „mireasa, 

soţia Mielului”. Apocalipsa 19:7; 21:9, 10. „Ierusalimul care este sus este liber, el este mama noastră a 
tuturor.” Da,r după cum o mamă trăieşte numai pentru copiii ei, tot aşa noul Ierusalim există numai 
pentru locuitorii lui – copiii lui. Ei sunt ornamentele lui. Apocalipsa 21:2; Isaia 49:17, 18. De aceea, 
veşmintele frumoase ale Sionului sunt veşmintele frumoase ale locuitorilor Sionului. Care sunt ele? – 
„Ei i-a fost dat să se îmbrace cu in subţire, curat şi alb; căci inul subţire este neprihănirea sfinţilor.” 
Apocalipsa 19:8. Chemarea: „Pune-ţi veşmintele frumoase” indică faptul că toţi sunt pregătiţi. Nu 
trebuie să le fabricăm; ele au fost ţesute în războiul cerului de către Meşterul Făcător; şi ele aşteaptă ca 
„oricine vrea” să le ia. „O, cât de mare este bunătatea Ta pe care ai întins-o pentru cei ce se tem de Tine; 
pe care ai lucrat-o pentru cei ce se încred în Tine înaintea fiilor oamenilor!” Psalmul 31:19. 

În legătură cu aceasta citiţi Zaharia 3:1-5. Preotul Iosua a stat înaintea îngerului Domnului îmbrăcat 
în haine murdare şi Satan stătea la dreapta lui ca să i se opună. Domnul l-a mustrat pe Satan, iar 
cuvintele sunt foarte izbitoare când sunt comparate cu cele din Isaia. „Domnul să te mustre, Satan, 
Domnul, care a ales Ierusalimul, să te mustre.” Apoi Domnul spune: „Îndepărtaţi hainele murdare de la 
el”, iar lui Iosua i-a spus: „Iată, am făcut ca nelegiuirea ta să plece de la tine şi te voi îmbrăca cu haine 
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schimbate.” Aşa că nu poate fi îndoială referitoare la ce anume sunt aceste haine. Ele sunt mântuirea lui 
Dumnezeu de care stricăciunea şi murdăria acestei prezente lumi rele nu se vor atinge. 

„Mă voi bucura mult în Domnul, sufletul meu va fi plin de bucurie în Dumnezeul meu; căci El m-a 
îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu haina neprihănirii, ca o mireasă decorată cu ornamente şi 
împodobită cu bijuteriile ei.” Isaia 61:10. „Căci Domnul are plăcere în poporul Său; El va înfrumuseţa 
pe cel smerit cu mântuire.” Psalmul 149:4. Îmbrăcaţi cu această mântuire, suntem păstraţi de 
„stricăciunea care este în lume prin poftă”. 

 
LIBERTATE DIN CAPTIVITATE 

 
Hristos a devenit părtaş sângelui şi cărnii pentru ca, prin moartea Sa, să distrugă pe cel care are 

puterea morţii, şi anume, pe diavolul „şi să-i elibereze pe cei care prin frica morţii erau supuşi robiei 
toată viaţa lor”. „El Şi-a examinat şi Şi-a răscumpărat poporul.” Libertatea din robie este deja a lor. Să 
ne amintim că, atunci când Isus a văzut femeia din sinagogă care fusese legată de Satana cu un spirit de 
infirmitate de optsprezece ani şi care nu se putea ridica în nici un fel, El i-a spus: „Femeie, eşti dezlegată 
de neputinţa ta”. Luca 13:12. Ea fusese dezlegată şi când era aplecată, Isus doar i-a vestit că era liberă să 
se ridice dacă alege; şi ea aşa a făcut. Tot aşa, Isus vine să vestească libertatea captivilor. Nu este nici o 
legătură peste nici un om de pe pământ care să nu fie clătinată imediat dacă individul doar ar şti şi ar 
crede că Dumnezeu i-a dat libertatea. Fiicei roabe a Sionului i se spune să-şi dezlege legăturile de la gât. 
Legăturile sunt distruse; ea nu are decât să le arunce. Aceasta este solia pe care fiecare slujitor al 
Evangheliei şi fiecare persoană care a fost făcută una cu Hristos este însărcinată să o vestească lumii 
păcătoşilor – pentru ca tot ce au de făcut să fie numai revendicarea libertăţii lor în numele lui Isus, şi o 
au! Hristos a distrus legăturile, rămâne numai ca ei să îşi arate dorinţa de a fi eliberaţi, aruncându-le. Cu 
siguranţă, tot ce se putea face, a fost făcut. Să fie vestit cu glas tare până la marginile pământului că nu 
este nici un suflet legat de vreun păcat, decât dacă aceasta este voia lui. El este liber dacă doreşte să îşi 
exercite această libertate. Oricine este în robie faţă de vreun obicei rău, este în robie pentru că iubeşte să 
fie astfel sau nu a învăţat încă vestirea libertăţii. Atunci să răsune vestea peste tot, pentru ca toţi cei care 
iubesc libertatea să o aibă. 

Satan face mari promisiuni, dar el nu le împlineşte niciodată. El nu are nimic de dat. Promisiunile lui 
sunt goale. Oricine se predă lui, se vinde sclav pentru nimic. El a făcut-o pe Eva să creadă că, fiind 
neascultătoare de Dumnezeu, va fi ca Dumnezeu, dar ea a devenit ca el. În loc de viaţă, ea a găsit 
moartea. „Veţi fi răscumpăraţi fără bani.” „Aţi fost răscumpăraţi nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau 
cu aur din felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la părinţii voştri; ci cu sânge preţios ca al unui miel 
fără pată sau zbârcitură, chiar cu sângele lui Hristos.” 1 Petru 1:18, 19. Banii nu sunt cele mai necesare 
lucruri din lume. Lucruri obişnuite pot fi cumpărate cu ei; cu bani putem cumpăra lucruri care nu sunt de 
valoare şi care pier o dată cu întrebuinţarea lor; dar cele mai valoroase lucruri nu pot fi cumpărate cu 
bani; sunt lucruri atât de valoroase încât nimic nu le poate cumpăra şi trebuie primite ca un dar. Sunt 
lucruri care durează, lucruri care dăinuiesc o dată cu întrebuinţarea lor. 

 
EGIPT ŞI BABILON 

 
„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Poporul Meu s-a coborât în Egipt să rămână acolo; iar 

asirianul l-a asuprit fără nici un motiv.” Amintiţi-vă împrejurările în care Israel a mers în Egipt. La 
invitaţia regelui a mers, căci el şi toată ţara lui împreună cu tot poporul erau sub marea obligaţie faţă de 
fiul lui Israel. Ei datorau viaţa lor lui Iosif. Iosif a murit, iar poporul lui Israel s-a înmulţit nespus şi „s-a 
ridicat un nou rege care nu îl cunoştea pe Iosif”. S-a ridicat o altă dinastie, o linie de regi de origine 
asiriană şi bineînţeles că ei nu aveau nici o consideraţie faţă de tradiţiile sacre ale ţării şi faţă de ceea ce 
făcuse Iosif pentru ţara lor - nu însemna nimic pentru ei. Aşa că mergând în Egipt, poporul lui 
Dumnezeu a fost asuprit de asirian. Babilonul era continuarea Asiriei, iar Egiptul şi Babilonul reprezintă 
personificarea mândriei, a insolenţei înalte împotriva lui Dumnezeu. Prin ambele naţiuni poporul lui 
Dumnezeu a cunoscut suferinţe grele, fiind în captivitate în ambele ţări. Prin urmare, eliberarea 
poporului lui Dumnezeu este din Egipt şi Babilon. Din Egipt şi Babilon sunt chemaţi copiii lui 
Dumnezeu. Osea 11:1. 
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PREDICATORII MODEL 
 

Deja am observat veştile bune ale păcii şi libertăţii pe care toţi cei ce Îl cunosc pe Domnul le vor 
vesti lumii. Cei care aduc aceste veşti bune au picioare frumoase. Cât de frumoşi sunt şi cum urmează să 
dea această solie putem învăţa comparând câteva texte ale Scripturii. Trebuie să începem cu cel din 
Isaia: „Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea; ale celui 
ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea; care spune Sionului: ‚Dumnezeul tău domneşte!’”. Iată 
celelalte texte: 

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor arată lucrarea mâinilor Lui. O zi rosteşte alteia 
acest lucru, o noapte arată alteia cunoştinţa. Nu este discurs sau limbă în care glasul lor să nu fie auzit. 
Răsunetul lor străbate tot pământul şi cuvintele lor până la capătul lumii.” Psalmul 19:1-4. 

„Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cum vor chema ei după cineva în care nu cred? 
Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi fără un predicator? Şi cum vor 
predica dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: ‚Cât de frumoase sunt picioarele celor ce predică 
Evanghelia păcii şi aduc veşti bune!’ Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia spune: ‚Doamne, 
cine a crezut raportul nostru?’ Astfel deci, credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar eu spun: nu au auzit ei? Ba da, ‚răsunetul lor a mers în tot pământul şi cuvintele lor 
până la marginile lumii.’” Romani 10:13-18. 

Observaţi că în această ultimă parte avem citate din primele două. Argumentul este că oricine va 
chema numele Domnului va fi mântuit; dar unii pot obiecta că mulţi nu au avut nici o ocazie de a chema 
numele Lui şi de aceea apostolul înfruntă această obiecţie arătând (1) că au fost luate măsuri pentru 
credinţă şi (2) că toţi au auzit solia păcii şi veştile bune ale mântuirii pe care o vestesc aceşti predicatori, 
deoarece „răsunetul lor merge peste tot pământul şi cuvintele lor până la marginile lumii”. Dar 
întinderea şi oştirea cerului sunt cele ale căror cuvinte au mers până la marginile pământului, atingând 
„pe orice creatură de sub cer”. Coloseni 1:23. De aceea, soarele, luna şi stelele ale căror picioare 
frumoase sunt văzute pe munţi, proclamă veştile bune. Ele sunt modelele noastre de predicare. 

 
CUM PREDICĂ CERURILE? 

 
Cum predică cerurile? – Pur şi simplu dând lumina pe care Dumnezeu le-o dă. Asta e tot şi la 

aceasta se aşteaptă El de la fiecare persoană de pe pământ. Lumina este viaţă şi putem da lumina pe care 
El ne-a dat-o doar permiţând vieţii lui Isus să se manifeste în trupul nostru muritor. „Lumina voastră să 
lumineze înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl care este 
în cer.” Matei 5:16. Nimeni nu poate face cunoscut ceea ce el însuşi nu ştie; şi nimeni nu poate cunoaşte 
Evanghelia dacă Hristos nu trăieşte în el. Galateni 1:16; Coloseni 1:27. Cel care vorbeşte despre ceea ce 
nu reprezintă chiar viaţa sa, dă numai un sunet gol, este ca o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. 
Hristos este Cuvântul, iar Cuvântul este viaţă; aşa că fiecare cuvânt pe care El îl rosteşte a fost pur şi 
simplu oferirea vieţii Sale. Când Evanghelia este prezentată în acest fel, înfrumuseţează predicatorul. 
Astfel, „cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea firmamentului; şi cei care întorc pe mulţi la neprihănire 
ca stelele din veac în veac”. 

 
DOMNUL LA LUCRU 

 
Ce ilustraţie expresivă este prezentată în versetul 10! Cu toţii am văzut fermierul sau fierarul la 

lucru. Când îl vedem îndepărtându-şi haina, ridicându-şi mânecile, ştim că intenţionează să lucreze 
serios. Nu vrea să fie împiedicat de nimic. „A te dezbrăca pentru luptă” sau pentru cursă este un termen 
bine cunoscut. Astfel, Scriptura ne spune că „Domnul Şi-a descoperit braţul sfânt la vederea tuturor 
naţiunilor” şi ca un rezultat, „toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru”. 
Cine se teme cu un Dumnezeu la lucru în acest fel pentru mântuirea lui? 

Capitolul precedent ne-a prezentat priveliştea poporului lui Dumnezeu proscris, captiv, exilat, 
aşteptând venirea Celui care urmează să îl elibereze; aici avem menţionat că nu vor fugi din închisorile 
lor ca evadaţii: „Nu veţi ieşi în grabă, nici în fugă”. De ce nu? – Deoarece Domnul este înaintea şi în 
spatele lor. Cu multă forţă este tradus de către Lowth: 
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„Căci Iehova va mărşălui în faţa voastră; 
Şi Dumnezeul lui Israel va fi ariergarda voastră.” 

 
De aceea „săgeata care zboară ziua” nu va produce nici o teamă. Nici o armă fabricată vreodată sau 

folosită în vreun arsenal de pe pământ nu poate să străpungă bastionul pe care îl face prezenţa lui 
Dumnezeu pentru poporul Său. „Domnul este tăria vieţii mele; de cine să-mi fie frică? Când cei răi, 
chiar duşmanii şi vrăjmaşii mei au venit asupra mea să îmi mănânce trupul, s-au împiedicat şi au căzut. 
Chiar dacă o oştire ar tăbărî împotriva mea, inima mea nu se va teme; chiar dacă război s-ar ridica 
împotriva mea, voi fi încrezător. Un singur lucru am dorit de la Domnul, după care mă voi uita: să 
locuiesc în casa Domnului toate zilele vieţii mele, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să întreb în 
templul Lui. Căci în timpul strâmtorării mă va ascunde în cortul Său, în locul secret al tabernacolului 
Său mă va ascunde; mă va aşeza pe o stâncă. Iar capul meu va fi înălţat deasupra vrăjmaşilor din jurul 
meu; de aceea, voi oferi în tabernacolul Său jertfele bucuriei; voi cânta, da, voi cânta laude Domnului.” 
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CAPITOLUL 65 
BRAŢUL DOMNULUI 

 
(Isaia 52:13-15; Isaia 53:1-3) 

„Iată, Slujitorul Meu va împărţi în mod înţelept, va fi ridicat, înălţat şi va fi foarte sus. După 
cum mulţi au fost uimiţi de tine, (faţa Lui era mai schimonosită decât a oricărui alt om, şi 
înfăţişarea Lui deosebită de cea a fiilor oamenilor), tot aşa va surprinde El multe naţiuni; regii îşi 
vor închide gura , căci vor vedea ceea ce nu li s-a mai spus; şi vor înţelege ceea ce nu au mai 
auzit.” 

„Cine a crezut raportul nostru? Şi cui s-a descoperit braţul Domnului? Căci El a crescut 
înaintea Lui ca o plantă firavă, şi ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat; nu avea nici 
înfăţişare exterioară, nici graţie şi când Îl priveam nu era nici o frumuseţe pentru care să Îl 
dorim. El era dispreţuit, respins de oameni; un om al durerii şi obişnuit cu suferinţa; ca unul de la 
care oamenii îşi ascund faţa. Era dispreţuit şi noi nu L-am preţuit.” 

 
Am citat aceste versete din Versiunea Revizuită şi am dat traducerea alternativă de pe marginea 

versetului 15, capitolul 52. Chiar la început să fim atenţi la diferenţă, pentru ca schimbarea să se fixeze 
în mintea noastră odată pentru totdeauna. 

Este imposibil a spune cum de atât de muţi oameni şi-au bazat ritualul stropirii în loc de botez pe 
greşeala traducerii versetului 15: „Astfel va stropi El multe naţiuni”. Acum, este adevărat că termenul 
ebraic din care este tradus acest cuvânt conţine ideea de „a ţâşni, a arunca cu şuvoi de apă” şi această 
idee se găseşte în expresii precum „a sări” sau „a tresări de bucurie ori de uimire”. Este folosit pentru 
lichide în expresii precum „a stropi cu sânge sau apă o persoană sau un lucru”. Dar, observaţi cu atenţie, 
că această distincţie care este în mod strict marcată, nu se foloseşte pentru lucruri care nu sunt fluide şi 
care nu se pot împrăştia în râuri. Cuvântul este adesea folosit în Biblie, unde este corect tradus „stropi”, 
dar este vorba de un lichid care se stropeşte peste un lucru. Ar fi imposibil să fie folosit pentru persoane, 
deoarece oamenii nu pot fi stropiţi peste ceva. Avem în engleză expresia adaptată „a stropi un om”, „a 
stropi haine” cu toate că nu este chiar corect. Spălătoreasa nu stropeşte hainele, ci stropeşte apa peste 
haine. Această diferenţă este cel mai mult observată în ebraică. Vezi Ezechiel 36:25. Nu spune că 
Domnul va stropi pe poporul Său, ci: „Atunci voi stropi apă curată peste voi şi veţi fi curaţi”. În acest 
pasaj, traducerea „stropi” este deformată şi nenaturală şi produce schimbare în sens; cuvântul „a 
surprinde” sau „a uimi” este literal şi cuprinzător. Acesta sau alte cuvinte echivalente sunt date ca 
traducere în multe alte traduceri decât cea din engleză. 

 
ÎNŢELEPCIUNEA SLUJITORULUI LUI DUMNEZEU 

 
Din nou Îl avem pe Slujitorul Domnului adus înaintea noastră. În capitolele 42, 43 şi 49 mai întâi S-

a prezentat. Aici ni se spune că El va împărţi înţelept sau prudent. „Va fi ridicat şi înălţat şi va fi foarte 
sus.” Faptul că acest lucru este adevărat despre Hristos arată toată viaţa Lui. Atât de înţelept a împărţit 
El, încât cele mai mari eforturi ale scribilor, fariseilor şi învăţătorilor legii nu au reuşit să Îl încurce în 
discursul Lui. El ştia exact când să răspundă la o întrebare şi când să tacă sau să se abţină de la replică; 
atunci când răspundea la o întrebare critică întotdeauna încurca pe interlocutor şi încuraja pe ascultători. 
Vezi Marcu 12:34-37. Cât despre înălţarea Sa, El este „înălţat la dreapta lui Dumnezeu”, la tronul 
Măririi în ceruri, „cu mult deasupra domniilor, puterii, tăriei, stăpânirii şi a oricărui nume”. Ef. 1:20, 21. 

Dar aceasta nu este toată povestea. Isus, Cel care „a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii”, 
este Acela „încoronat cu slavă şi cinste, pentru ca El, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru 
fiecare om”. Evrei 2:9. „Omul Isus Hristos” este Cel care împarte în mod înţelept şi care este acum 
înălţat. Totul a fost făcut în trup ca să Îşi arate puterea peste tot trupul. Dacă ne predăm lui Dumnezeu 
atât de complet cum a făcut-o El, atunci suntem slujitorii Domnului la fel de sigur cum a fost El, şi tot ce 
este spus despre El ca Slujitor al Domnului ni se aplică nouă în El. Ce gând mângâietor este acela de a 
şti că slujitorul Domnului va împărţi în mod înţelept, deoarece ştim că dacă suntem cu adevărat slujitorii 
Lui vom împărţi şi noi în mod înţelept. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, ca de 
altfel şi neprihănire. 

Aceasta înseamnă că într-adevăr trebuie să slujim. Nu putem fi slujitori leneşi. Trebuie să fim vii ca 
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să ştim care este voia Domnului şi trebuie să fim atât de plini de Spirit încât mintea Spiritului, care este 
mintea lui Dumnezeu, să fie mintea noastră. Toate comorile de înţelepciune şi cunoştinţă sunt ascunse în 
Hristos şi, de vreme ce suntem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu când El locuieşte în inimile 
noastre prin credinţă, înseamnă că toată plinătatea înţelepciunii lui Dumnezeu se poate manifesta în noi. 
„Aveţi ungerea de la Cel sfânt şi cunoaşteţi toate lucrurile.” 1 Ioan 2:20. Aceasta vine numai cu cea mai 
mare umilinţă, căci „înţelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi împăciuitoare, blândă, 
uşor de înduplecat, plină de milă şi de roade bune”. Apoi vine înălţarea; căci „cel ce se smereşte va fi 
înălţat”. Cât de înălţaţi vom fi ca slujitori ai lui Dumnezeu? – Chiar până la dreapta lui Dumnezeu în 
locurile cereşti. Ef. 2:4-6. „El a doborât puterea scaunelor lor şi i-a înălţat pe cei smeriţi.” „El ridică pe 
cei săraci din ţărână şi pe cerşetor din gunoi, pentru a-i pune printre prinţi şi pentru a-i face să 
moştenească tronul slavei.” 1 Samuel 2:8. „Nu a ales Dumnezeu pe săracii acestei lumi, bogaţi în 
credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care a promis-o celor ce Îl iubesc?” 

 
REGII ÎNGROZIŢI DE UMILINŢA LUI HRISTOS 

 
Citim raportul despre procesul batjocoritor al lui Isus. „Irod cu oamenii săi de război L-au făcut de 

nimic şi L-au batjocorit, L-au împodobit cu o haină strălucitoare şi L-au trimis la Pilat.” Luca 23:11. „Şi 
astfel, Pilat, dorind să mulţumească poporul, l-a eliberat pe Barnaba şi L-a dat pe Isus, după ce L-a 
biciuit, ca să fie răstignit. Soldaţii L-au condus în sala numită Pretorat şi au chemat tot grupul. L-au 
îmbrăcat cu purpură şi I-au pus o coroană de spini pe cap, începând să Îl salute: ‚Salutare, Rege al 
iudeilor!’. L-au bătut peste cap cu o trestie şi L-au scuipat, au îngenuncheat şi I s-au închinat. Şi după ce 
L-au batjocorit, I-au scos haina de purpură de pe El şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să fie 
răstignit.” Marcu 15:16-20. Aceea era o distracţie rară pentru acei soldaţi aspri. Pentru ei, El nu era 
decât un pretendent la tron pe jumătate nebun, care urma să sufere pentru presupunerea Sa. Îl vor 
răstigni astăzi şi vor uita tot până mâine. Atât de puţin au luat în considerare totul încât puteau sta calmi 
la piciorul crucii şi să tragă la sorţi pentru hainele Lui. Faţa Lui era schimonosită şi înfăţişarea Lui 
exterioară la fel; dar, prin puterea acelor suferinţe, El va uimi multe naţiuni. Atunci gloata Îl putea 
batjocori şi să Îl facă de nimic; în curând, regi se vor face pitici de groază la picioarele Sale şi vor striga 
cu frenezie după stânci şi munţi ca să cadă peste ei şi să îi ascundă de faţa Lui. „Şi vor intra în 
crăpăturile stâncilor şi în peşterile pământului de frica Domnului şi de slava măreţiei Lui când Se va 
ridica să clatine teribil pământul.” Isaia 2:19. Şi toată acea putere nu va fi decât manifestarea puterii prin 
care El „a îndurat crucea şi a dispreţuit ruşinea”. 

 
BRAŢUL LUI DUMNEZEU BATJOCORIT 

 
Oamenii nu au ştiut şi nici nu ar fi crezut dacă le-ar fi spus cineva că acel sărac, tăcut şi dispreţuit 

prizonier era „braţul Domnului”. Deseori cântaseră evreii care L-au persecutat pe Isus în sinagogile lor 
„Tu ai un braţ puternic; tare este mâna Ta şi înaltă este dreapta Ta.” Psalmul 89:13. Şi din nou: „Am 
auzit cu urechile noastre, o, Dumnezeule, părinţii noştri ne-au spus, că ai făcut lucrări în zilele lor, în 
timpurile din vechime. Cum ai izgonit pe păgâni cu mâna Ta ca să îi sădeşti pe ei, cum i-ai îndurerat şi i-
ai alungat. Pentru că ei nu au luat ţara în stăpânire prin sabia lor, nici nu i-a salvat braţul lor; ci dreapta 
Ta, braţul Tău şi lumina feţei Tale, deoarece tu i-ai susţinut.” Psalmul 44:1-3. Dar niciodată nu au gândit 
că acel Om umil, dispreţuit şi respins dinaintea lor era braţul Domnului prin care a fost făcut totul. 
Profeţii erau citiţi în fiecare Sabat, dar nimeni din oamenii care strigau ca sângele lui Isus să fie vărsat şi 
care voiau să ia toată vina asupra lor nu a avut vreo idee că vedeau împlinirea profeţiei. „Domnul Şi-a 
descoperit braţul Său sfânt în ochii tuturor naţiunilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea 
Dumnezeului nostru”. Totuşi aşa era. Braţul Domnului care aduce mântuire este Hristos răstignit. 
Insulele vor aştepta după El şi în braţul Lui se vor încrede (Isaia 51:5), deoarece „El va strânge mieii în 
braţe”, cu exact acelaşi braţ care „va guverna pentru El”. Dar, cu toate că aceste lucruri au fost vestite de 
secole, chiar şi acum putem întreba: „Cine a crezut raportul nostru?”. 

 
FRUMUSEŢEA DOMNULUI 

 
Cine ar fi crezut că un pruncuşor, copilul celor mai săraci oameni, născut într-o iesle, crescând în 
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singurătate şi sărăcie, era manifestarea braţului Domnului? Ce este mai slab şi mai lipsit de înţelepciune 
decât un pruncuşor? „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii pentru a face de ruşine pe cele 
înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a face de ruşine pe cele tari.” O rădăcină 
ieşită dintr-un pământ uscat! 

 
„El a crescut înaintea lor ca un vlăstar firav; 
Şi ca o rădăcină dintr-un pământ uscat.” 

 
Nimeni nu s-ar aştepta la vreo frumuseţe a unei astfel de plante. Într-adevăr, abia dacă ne-am aştepta 

să trăiască. Pare că nu are pământ şi umezeală suficientă pentru a-i susţine viaţa, totuşi ea dă viaţă 
întregii lumi. O vie este unul din cele mai goale lucruri într-o anumită perioadă a anului. În unele ţări, 
viile nu sunt susţinute de araci, ci sunt tăiate în fiecare an, aproape de pământ, aşa că, în fiecare an, via 
nu este decât un butuc. O astfel de vie seamănă foarte mult cu un câmp de butuci lăsaţi să putrezească în 
pământ după ce materialul lemnos a fost îndepărtat. Totuşi chiar din acel pământ şi chiar din acei butuci 
neplăcuţi la vedere curge un izvor de vin bogat. Sute de ciorchini cu cei mai delicioşi struguri vor fi 
strânşi din rădăcina care răsare dintr-un pământ uscat, pietros. Şi aceea este frumuseţea plantei. Nu ceea 
ce pare, ci roadele pe care le aduce fac frumuseţea ei. Hristos nu a avut frumuseţe ca să fie văzută de 
lume. Frumuseţea Lui era „omul ascuns al inimii, podoaba smereniei şi a unui spirit liniştit”, frumuseţea 
sfinţeniei. 

 
 
 
 
 

CUI ESTE DESCOPERIT BRAŢUL DOMNULUI? 
 

Dacă citim această lecţie doar ca o profeţie istorică, pierdem totul. Dacă ne gândim numai la ce a 
avut loc în trecut, la respingerea lui Isus acum o mie opt sute de ani, pentru că nu a întâmpinat 
aşteptările oamenilor, am citit fără nici un folos. În cazul acesta braţul Domnului nu ni s-a revelat. Nu 
am crezut raportul. Ce înseamnă el pentru noi, pentru mine şi pentru tine? Înseamnă că indiferent cât de 
uscate şi sterpe sunt vieţile noastre, Dumnezeu poate face să răsară râuri bogate de binecuvântări; chiar 
dacă suntem şi creştem într-un pământ uscat, puterea minunată a lui Dumnezeu se poate descoperi în 
noi. „Împrejurările noastre sunt foarte nefavorabile; avem atât de multe greutăţi cu care ne luptăm; totul 
este împotriva noastră; nu este nici o privelişte că ne-am putea ridica.” Ah, da, deseori am murmurat în 
acest fel. Nu am crezut raportul despre rădăcina ieşită dintr-un pământ uscat. Acela a fost necazul nostru 
şi singurul necaz; pentru că atunci când vedem braţul Domnului, nu poate exista nici un necaz. Cu 
Dumnezeu nu este nimic imposibil. Isus a fost născut şi crescut în cele mai nefavorabile condiţii, pentru 
ca nimeni să nu aibă vreun motiv de descurajare. Nimeni nu a fost vreodată mai sărac decât El, nimeni 
nu a avut mai puţine avantaje; nimeni nu a fost mai dispreţuit şi mai rău tratat şi atât de puţin apreciat ca 
El. Şi pentru ce toate acestea? – Pentru a ne arăta că dacă vieţii lui Dumnezeu i se permite să curgă prin 
cea mai moartă rădăcină din cel mai uscat pământ, nu numai că va găsi hrană pentru ea însăşi, ci va fi 
capabilă să ofere sprijin întregii lumi. Aţi crezut raportul? V-a fost braţul Domnului descoperit vouă? 
Ori de câte ori sunteţi înclinaţi să vă plângeţi de situaţia voastră şi de lipsa ocaziilor voastre, sau deveniţi 
descurajaţi în faţa priveliştii, opriţi-vă şi puneţi-vă aceste întrebări. „Examinaţi-vă voi înşivă dacă sunteţi 
în credinţă.” Vedeţi dacă totuşi credeţi primele principii ale Evangheliei. 
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CAPITOLUL 66 
SUFERINDUL TĂCUT 

 
(Isaia 53:4-12) 

„Cu siguranţă El a purtat bolile şi suferinţele noastre, totuşi noi L-am considerat zdrobit, lovit 
de Dumnezeu şi mâhnit. Dar El era rănit pentru fărădelegile noastre, El era învineţit pentru 
nelegiuirile noastre; pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui; şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. 
Toţi ne-am rătăcit precum oile; fiecare s-a întors pe drumul lui, iar Domnul a făcut să lumineze 
peste El nelegiuirea noastră a tuturor. 

A fost asuprit, totuşi S-a umilit şi nu Şi-a deschis gura; ca un miel care este dus la măcelărie şi 
ca o oaie mută înaintea celor ce o tund; da, nu Şi-a deschis gura. Prin asuprire şi judecată a fost 
luat; dar cui din generaţia Lui, care Îl considera şters de pe pământul celor vii pentru nelegiuirea 
poporului Meu, se datorează lovitura? I-au făcut mormântul la un loc cu cel rău şi cu cel bogat în 
moartea Sa, deşi nu produsese nici o violenţă, nici nu s-a găsit înşelăciune în gura Lui. 

Totuşi I-a plăcut Domnului să Îl zdrobească; L-a îndurerat; când Îi faci sufletul o jertfă 
pentru păcat El va vedea sămânţa Sa, Îşi va prelungi zilele şi plăcerea Domnului va prospera în 
mâna Sa. Va vedea truda sufletului Său şi va fi satisfăcut; prin cunoştinţa Lui Slujitorul Meu 
neprihănit va face pe mulţi neprihăniţi şi le va purta nelegiuirile. De aceea, Îi voi da o parte cu cel 
mare şi va împărţi prada cu cel puternic; pentru că Şi-a dat sufletul morţii şi a fost numărat 
printre călcătorii de lege; totuşi, El a purtat păcatul multora şi a făcut mijlocire pentru călcătorii 
de lege.” 

 
 
Baza textului precedent este Versiunea Revizuită împreună cu traducerile marginale; dar într-un 

singur loc s-a făcut o mică schimbare; justificarea ei se găseşte în alte traduceri. Nu fiţi mulţumiţi cu o 
singură citire; în fiecare propoziţie există hrană din abundenţă pentru meditaţie. 

Gândul central al acestui capitol este Hristos, Purtătorul păcatului, dar există o profunzime la care 
puţini din cei care repetă volubil cuvintele acestui capitol s-au gândit vreodată. Să vedem dacă ne putem 
apropia puţin mai mult de inima subiectului. 

 
DEFINIŢIA PROFEŢIEI 

 
În primul rând, observaţi că, deşi aceste cuvinte au fost scrise cu şapte sute de ani înainte de 

răstignirea lui Isus din Nazaret ele sunt la timpul trecut. Nu reuşim să prindem lărgimea înţelesului lor 
datorită ideii ce o avem despre profeţie. Oamenii au ideea că profetul este acela care prezice evenimente 
viitoare şi că toată profeţia nu reprezintă decât nişte afirmaţii despre ceva ce va avea loc în viitor; totuşi, 
acesta nu este deloc folosirea biblică a acestui cuvânt. Când femeia de la fântâna din Samaria i-a spus lui 
Isus: „Domnule, înţeleg că eşti profet” s-a datorat faptului că El tocmai îi spusese anumite lucruri despre 
trecutul vieţii ei; şi când a mers în cetate să îi cheme pe prietenii ei, a spus: „Veniţi să vedeţi un om care 
mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut; nu este acesta Hristos?” Ioan 4:17-19, 29. De asemenea, 
când iudeii L-au prins pe Isus şi era batjocorit în curtea marelui preot, „când L-au legat la ochi, L-au 
lovit peste faţă şi L-au întrebat: ‚Profeţeşte cine Te-a lovit’” Luca 22:64. Aici vedem că a profeţi 
înseamnă a spune lucruri atât trecute, cât şi prezente pe care oamenii nu se aşteaptă să le cunoască prin 
propria lor înţelepciune şi că profetul este acela care are puterea, darul divin, de a spune astfel de lucruri. 

Din nou, în chemarea lui Moise avem propria afirmaţie a Domnului referitoare la ce este un profet. 
Când Moise a obiectat să meargă în Egipt pentru a sta înaintea faraonului, pe temeiul faptului că nu era 
elocvent, Domnul a spus: „Nu este Aaron, levitul, fratele tău? Ştiu că el poate vorbi bine. Şi de 
asemenea, iată, vine să te întâlnească; şi când te va vedea se va bucura în inima lui. Iar tu îi vei vorbi şi 
vei pune cuvintele în gura lui; Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa ce să faceţi. El va fi 
vorbitorul tău către popor şi se va întâmpla că el va fi o gură pentru tine, iar tu vei fi pentru el ca 
Dumnezeu.” Exodul 4:14-16. „Şi Domnul i-a spus lui Moise: ‚Vezi, te-am făcut un dumnezeu pentru 
faraon; iar Aaron, fratele tău, va fi profetul tău.” Exodul 7:1. Aaron era vorbitorul lui Moise, acţionând 
ca o gură pentru fratele lui şi de aceea îi era profet. Astfel vedem că profetul este unul care vorbeşte de 
la altul, rostind exact gândurile celuilalt; şi astfel, profetul lui Dumnezeu este acela care exprimă 
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gândurile lui Dumnezeu în cuvintele pe care le învaţă Duhul Sfânt. Profeţia este deci orice afirmaţie a 
adevărului veşnic al lui Dumnezeu – nu afirmaţia omului, ci propria afirmaţie a lui Dumnezeu prin gura 
unui om. 

Astfel, acest capitol 53 din Isaia este o profeţie, dar nu în sensul greşit că reprezintă doar o afirmaţie 
a ceva care urmează să aibă loc undeva în viitor. Este o profeţie pentru că spune adevărul lui Dumnezeu, 
care nu poate fi niciodată cunoscut fără iluminarea specială a Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu. „Nimeni 
nu poate spune că Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt.” Lucrurile spuse în acest capitol erau la fel 
de adevărate în momentul când Isaia le-a scris ca şi astăzi. Profeţii nu reprezintă ceva care se află în 
afara cursului obişnuit al planului lui Dumnezeu, ci sunt indicaţii a ceea ce Dumnezeu ar face prin toţi 
oamenii. Dumnezeu ar vrea ca toţi oamenii să Îl cunoască şi fiecare să fie capabil să recunoască 
adevărul Său; dar când toţi se rătăcesc, profetul acoperă lipsa. Este în planul lui Dumnezeu ca toţi să fie 
profeţi (vezi Numeri 11:29; 1 Corinteni 14:1, 5, 25); totuşi nu indică faptul că, dacă această stare 
binecuvântată a lucrurilor ar exista, nimeni nu ar avea o revelaţie mai mare decât altul ca să fie capabil 
să o împartă celorlalţi, deoarece descoperim că în toate timpurile, profeţii recunoscuţi ai lui Dumnezeu 
au învăţat de la unul la altul. Isaia doar exprimă în acest capitol ceea ce fiecare se cuvine să ştie prin 
descoperirea personală a Spiritului. 

 
CUM CUNOAŞTE DOMNUL OAMENII? 

 
Nu este nevoie să ocupăm timpul sau spaţiul menţionând din Evanghelii cele referitoare la Isus şi 

suferinţele Sale. Cu toţii suntem familiarizaţi cu ele. Acest capitol ne duce la secretul acestor suferinţe. 
„Prin rănile Lui suntem vindecaţi.” „Prin cunoştinţa Lui Slujitorul Meu va face pe mulţi neprihăniţi.” 
Aici avem o paralelă a afirmaţiei: „Prin ascultarea Unuia singur mulţi au fost făcuţi neprihăniţi”. 
Romani 5:19. Cum poate ascultarea unuia să facă pe mulţi neprihăniţi? – Evident, prin chiar acea 
prezenţă a Unuia singur în ei, trăind ascultarea. Astfel avem răspunsul la întrebarea ‚Cum face Hristos 
pe mulţi neprihăniţi?’. Cum ştie El? – Nu prin căutare şi studiu laborios, ci din experienţă personală. 
„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, reuşind chiar 
să despartă sufletul şi spiritul, încheieturile şi măduva şi rapid în a discerne gândurile şi intenţiile inimii. 
Nu există creatură care să nu se arate la vederea Lui, ci toate lucrurile sunt goale şi deschise înaintea 
ochilor Celui cu care avem de-a face.” Evrei 4:12, 13. Această afirmaţie vine în legătură cu afirmaţia că 
El este „atins de sentimentul neputinţelor noastre”. Domnul ne cunoaşte alcătuirea nu numai pentru că 
ne-a făcut, ci pentru că El Însuşi poartă tot ce poartă umanitatea. Ceea ce a fost de la început, Cuvântul 
vieţii, care era la început cu Dumnezeu şi care era Dumnezeu, care a devenit trup şi a locuit printre noi, 
pătrunde în fiecare fibră a fiecărei fiinţe şi suferă tot ce suferă o fiinţă umană prin moştenire. Nu există 
boală, durere, ispită sau nedreptate care îi asupreşte pe copiii oamenilor care să nu apese cu aceeaşi 
greutate pe Domnul; nu, apasă chiar mai puternică pe El decât pe noi, deoarece, dacă nu era 
sensibilitatea Lui la atingerea suferinţei sau durerii, noi înşine nu am fi avut nici o cunoştinţă de ele. 
Doar viaţa Lui în noi ne face conştienţi de tot. „El poartă păcatul lumii.” El spune: „M-ai făcut să slujesc 
cu păcatele tale şi M-ai obosit cu nelegiuirile tale”. El este una cu toată omenirea şi orice atinge 
umanitatea Îl atinge pe El. 

 
SUFERINDUL ÎNDELUNGAT ŞI TĂCUT 

AL LUI DUMNEZEU 
 

Totuşi, El tace. Secol după secol, rasa umană a strâns păcat şi mizerie asupra Domnului prin deviaţia 
lor de la adevăr, de la calea vieţii, totuşi El poartă fără murmur. Aici putem prinde o licărire a înţelesului 
frazei: „suferindul îndelungat al lui Dumnezeu”. Am ignorat viaţa Lui în noi şi nu am căutat să Îi 
învăţăm căile ca să ne putem preda lor şi astfel să Îi permitem să poarte povara în propria Lui cale, 
trăind propria Sa viaţă neobstrucţionată şi neîncătuşată, iar El a purtat totul fără să se plângă. Nu doar în 
palatul marelui preot sau în curtea lui Pilat ori pe Calvar a purtat Isus insulta, abuzul şi durerea fără 
murmur; El face asta de şase mii de ani; şi chiar lucrul care este spre onoarea Lui veşnică a fost coborât 
spre ocara Lui. Oamenii L-au acuzat pe Domnul cu indiferenţă faţă de suferinţa umană, pentru că nu S-a 
ridicat în puterea Sa şi nu a pus dintr-o dată un sfârşit la tot. Cât de puţin cunosc ei! Ei nu au înţeles că 
în mod literal El suferă toate relele, permiţându-le să se îngrămădească peste El şi că tăcerea Lui sub 
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povara păcatului, a opresiunii şi a nedreptăţii a fost singura cale de a-i mântui pe ei, rasa umană. Ei nu 
au ştiut că dacă la un moment dat El S-ar fi ridicat în puterea Lui şi ar fi aruncat povara, punând un 
sfârşit brusc la toată mizeria, ar fi pus de asemenea un sfârşit unei părţi foarte mari din rasa umană. 
„Îndelunga suferinţă a Dumnezeului nostru este mântuire.” Binecuvântat lucru că El tace, chiar dacă 
oamenii răi trag un avantaj din tăcerea Lui, acuzându-L că este întru totul unul de-al lor! „Îndelunga 
suferinţă a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe” şi chiar şi acum „Domnul este îndelung suferind, 
nedorind ca cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. 

Dar cine din generaţia Lui a luat în considerare faptul că El era zdrobit pentru fărădelegile 
oamenilor, cărora se datora de fapt zdrobirea? La fel ca acum o mie nouă sute de ani, astăzi oamenii nu 
cunosc timpul examinării lor. Ei nu ştiu că Dumnezeu Şi-a examinat poporul, venind chiar în trup şi 
astfel i-a răscumpărat, suferind toate lucrurile de dragul lor. Dacă ar şti, atunci ar cunoaşte că „prin 
rănile Lui suntem vindecaţi”. În adevărul că Domnul este prezent personal cu fiecare om, nu doar 
împărtăşind, ci purtând toate neputinţele lui, bolile lui, suferinţele lui, păcatele lui, se găseşte eliberarea 
absolută şi completă din toate aceste lucruri. Minunată Evanghelie! Nu e de mirare că este numită 
glorioasa Evanghelie. Ne face cunoscut faptul că însăşi cunoştinţa despre condiţia noastră căzută aduce 
remediul. Ce ar mai fi putut să facă Dumnezeu pentru om şi a lăsat nefăcut? 

 
SĂ PĂSTRĂM TĂCEREA 

 
Să ne oprim fără să învăţăm noi înşine lecţia tăcerii? Cui nu i s-a întâmplat să sufere acuzaţii 

nedrepte şi să le simtă chiar mai tăioase şi mai ascuţite pentru că veneau de la prieteni, care s-ar fi 
cuvenit să fie mai generoşi? Cunoaşterea adevărului că Domnul a purtat de la început infinit mai mult, 
pe care nu le merita, şi le-a purtat în tăcere şi fără să se plângă, ne va ajuta în chip minunat să ne 
„bucurăm şi să fim nespus de bucuroşi”. Iar apoi, când ne amintim că El a purtat orice rău care vine 
peste noi şi că vine peste noi doar prin El, cum este îndepărtată înţepătura! Cu siguranţă se cuvine să fim 
capabili să ne îndurăm porţia noastră mică fără să ne plângem, având în vedere că la noi vine numai la 
mâna a doua şi că Domnul poartă totul de la origine. Aceasta este doar o aluzie la mângâierea care 
există în această Evanghelie a lui Isaia; dar oricine primeşte pe Domnul Isus prin credinţă are revelaţii 
zilnice ale prezenţei şi puterii Lui. 
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CAPITOLUL 67 
ZIDIREA IERUSALIMULUI 

 
(Isaia 54:1-17, Traducerea Lowth) 

1. „Strigă de bucurie, stearpo, care nu năşteai; izbucneşte în strigăte de bucurie şi tresaltă de 
veselie, tu, care nu aveai durerile naşterii; căci mai mulţi sunt copiii celei părăsite decât ai femeii 
măritate, spune Domnul. 

2. Lărgeşte-ţi locul cortului tău; întinde-ţi acoperişul locuinţei tale; nu economisi; întinde-ţi 
coardele şi fixează-ţi ţăruşii; 

3. Căci vei creşte la dreapta şi la stânga; sămânţa ta va moşteni naţiunile; şi vor locui cetăţile 
părăsite. 

4. Nu te teme, căci nu vei fi dată de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi adusă în ocară; căci vei uita 
ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale. 

5. Căci soţul tău este Făcătorul tău; Iehova, Dumnezeul oştirilor este numele Lui; 
Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel; va fi numit Dumnezeul întregului pământ. 

6. Căci Domnul te cheamă ca pe o femeie părăsită şi profund îndurerată; ca o soţie, căsătorită 
din tinereţe, dar apoi respinsă, spune Dumnezeul tău. 

7. Într-o mică mânie te părăsisem; dar te voi primi înapoi cu mare milă; 
8. Într-o mică furie Mi-am ascuns faţa o clipă de tine; dar voi avea milă de tine cu bunătate 

veşnică; spune Răscumpărătorul tău, Iehova. 
9. Voi face acum ca în zilele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe nu vor mai trece peste 

pământ; tot aşa am jurat, că nu voi mai fi mânios pe tine, nici nu te voi mai mustra. 
10. Căci munţii vor fi îndepărtaţi, dealurile vor fi dărâmate, dar bunătatea Mea nu va fi 

îndepărtată de la tine şi legământul păcii Mele nu va fi răsturnat, spune Domnul, care poartă faţă 
de tine cea mai tandră afecţiune. 

11. Oh, tu, îndurerato, bătuto de furtună şi nemângâiato! Iată, îţi aşez pietrele cu ciment de 
antimoniu şi temeliile cu safir; 

12. Voi face crenelurile tale de rubin şi porţile tale de rubin închis; şi tot cercul zidurilor tale 
va fi de pietre preţioase. 

13. Toţi copiii tăi vor fi învăţaţi de Iehova şi mare va fi propăşirea copiilor tăi. 
14. Vei fi întemeiată în neprihănire, depărtează-te de asuprire; da, să nu te temi; nici să nu te 

înspăimânţi, căci nu se va apropia de tine. 
15. Iată, se vor uni împreună, dar nu prin porunca Mea; oricine se uneşte împotriva ta, va 

trece de partea ta. 
16. Iată, Eu am creat fierarul, care suflă cărbunii în foc şi produce instrumente în 

conformitate cu lucrarea lui; şi am creat pe distrugător ca să nimicească. 
17. Orice armă care se formează împotriva ta, nu va propăşi; asupra oricărei limbi care se 

luptă împotriva ta vei obţine victoria. Aceasta este moştenirea slujitorilor lui Iehova şi 
îndreptăţirea lor de la Mine, spune Iehova.” 

 
 

O CHEIE PENTRU ÎNŢELEGEREA PROFEŢIEI 
 

Avem în Noul Testament un comentariu inspirat al acestui pasaj, care ne eliberează pe deplin de 
necesitatea de a face presupuneri referitoare la aplicaţiile lui. În Galateni 4:26, 27 citim: „Ierusalimul 
care este sus este liber, este mama noastră a tuturor. Căci este scris: ‚Bucură-te, stearpo care nu naşti; 
izbucneşte în strigăte, tu care nu ai durerile naşterii; căci cea părăsită are mai mulţi copii decât cea care 
are soţ.’” De aceea ştim, din Cuvântul lui Dumnezeu Însuşi, că „Ierusalimul care este de sus”, Noul 
Ierusalim, este subiectul acestui capitol. 

Aceasta este şi o cheie pentru multe alte referinţe despre Ierusalim din profeţii. Din făgăduinţele 
acestui capitol care vorbesc despre stabilitatea Ierusalimului şi despre întoarcerea copiilor ei, referindu-
se în mod clar la Ierusalimul care este sus, „care coboară de la Dumnezeu din cer”, putem înţelege toate 
celelalte făgăduinţe făcute Ierusalimului şi locuitorilor ei. Toate se aplică Noului Ierusalim care va lua 
locul cetăţii prezente, Ierusalim şi care va rămâne pentru totdeauna după ce pământul a fost înnoit. 
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IERUSALIMUL PREZENT ŞI VECHIUL LEGĂMÂNT 
 

„Ierusalimul de acum” „este în robie cu copiii săi.” Galateni 4:25. Mai mult, legământul de pe 
muntele Sinai „care dă naştere la robie” este Agar; „căci această Agar este muntele Sinai din Arabia şi 
răspunde Ierusalimului de acum şi este în robie cu copiii Săi”. De aceea, oricine care îşi zideşte speranţa 
pe Ierusalimul ce există acum în Palestina şi care face ca fiecare făgăduinţă a lui Dumnezeu să depindă 
de întoarcerea poporului lui Dumnezeu sau a unei părţi din el la acea cetate, este încă în robia vechiului 
legământ, cu învelitoarea pe faţă. Zăboveşte la muntele Sinai în loc să vină la muntele Sion şi la 
Ierusalimul ceresc, cetatea viului Dumnezeu. 

 
IERUSALIMUL VECHI ŞI NOU 

 
Multe cetăţi de pe acest pământ au suferit distrugere totală prin foc şi au fost reconstruite, totuşi 

aceasta nu produce nici o pauză în continuitatea lor. Despre Roma, de exemplu, se spune şi acum că a 
fost construită cu şapte sute cincizeci de ani înainte de Hristos, deşi cu greu se găsea vreo clădire în 
cetatea care exista în zilele lui Hristos, iar cetatea a fost aproape distrusă în întregime de foc în timpul 
lui Nero, suferind de multe ori înainte de acea perioadă şi după. Luaţi în considerare Ierusalimul. A fost 
dărâmat până la ruine, zidurile i-au fost demolate şi cetăţile lui de căpătâi au fost arse de Nebucadneţar 
şi după aceea, chiar ravagii mai mari au avut loc din mâinile romanilor sub Titus, totuşi întotdeauna se 
crede şi se spune despre Ierusalimul de azi că este cetatea lui David şi a lui Solomon. Când vorbim 
despre Roma şi Ierusalim, nu ne simţim obligaţi să facem referire la timpul dinaintea distrugerii sau de 
după, pentru că vorbim de Ierusalim şi Roma de la început până la sfârşit, indiferent prin ce vicisitudini 
au trecut. Tot aşa se întâmplă şi în profeţiile referitoare la Ierusalim. Biblia nu specifică mereu că acum 
se referă la vechea cetate şi acum la Noul Ierusalim, ci vorbeşte doar de Ierusalim, lăsând contextul, 
făgăduinţele sau ameninţările, după cum este cazul, să determine cărei stări din istoria cetăţii se aplică 
acele cuvinte. Domnul a plecat să pregătească un loc în ceruri, să zidească cetatea cea nouă (vezi Ioan 
14:1-3; Psalmul 102:16) care va coborî de la Dumnezeu din cer, pentru a ocupa locul cetăţii cunoscute 
acum de către oameni ca Ierusalim; şi când va veni acea cetate, va apărea ca vechea cetate reconstruită, 
înnoită; în acest fel se vorbeşte despre ea în Biblie. Poate fi luat ca adevăr, dincolo de orice îndoială, că 
nu este nici o făgăduinţă în Biblie referitoare la Ierusalim care să se aplice la cel din condiţia prezentă 
sau la cea din vreun anumit timp din istoria lui. Fiecare făgăduinţă a restaurării are în vedere o asemenea 
schimbarea făcută de Domnul, încât este incoruptibilă, neperisabilă. 

 
MIREASA, SOŢIA MIELULUI 

 
Chiar de la început, Dumnezeu S-a considerat pe Sine ca având relaţia apropiată de soţ pentru 

poporul Său. Citiţi profeţiile din Ezechiel, Ieremia şi Osea. Al treilea capitol din Ieremia este deosebită. 
„Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, spune Domnul; căci Eu sunt căsătorit cu voi”. Versetul 14. Iar apoi 
Domnul spune ce va face dacă se vor întoarce, folosind cuvinte care se pot aplica numai unei stări 
răscumpărate. Vorbind despre facerea noului legământ, Dumnezeu spune că poporul Său a rupt vechiul 
legământ, „deşi am fost un soţ pentru ei”. Ier 31:32. Astfel, mergând în Noul Testament, citim că trebuie 
să fim căsătoriţi cu Cel care este înviat din moarte ca să aducem roade pentru Dumnezeu (Romani 7:4); 
Pavel scrie: „V-am căsătorit cu un soţ şi vă pot prezenta ca pe o fecioară neprihănită lui Hristos” (2 
Corinteni 11:2); şi în capitolul 5 din Efeseni citim că aceeaşi relaţie apropiată ce există între un bărbat şi 
soţia lui, există între Hristos şi poporul Său. Vezi versetele 22-32. Astfel, schimbând în metaforă sau 
lărgind sensul, cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul, este considerată căsătorită cu Hristos. Chiar ţara în 
care a locuit poporul lui Dumnezeu este căsătorită cu El. Aceasta este în perfectă armonie cu faptul că 
Hristos, care este „Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”, este de asemenea „Tatăl cel veşnic”. Nu este o 
metaforă amestecată, ci expresia unui înţeles mai adânc, o relaţie mai intimă decât pot cuprinde minţile 
umane. Prin urmare, acest capitol prezintă Ierusalimul ca pe o soţie părăsită de soţul ei şi plângându-şi 
văduvia şi lipsa de copii, dar mângâiată cu asigurarea că de fapt nu a fost abandonată şi nu este uitată, ci 
ea încă aparţine soţului ei şi va fi onorată de El. Timpul când aceste făgăduinţe vor fi împlinite este 
prezentat în Apocalipsa 21; Zaharia 14:1-11; şi Isaia 49:13-23; toate ar trebui citite împreună. Se 
adresează „miresei, soţiei Mielului”. 
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DIFERITELE FAZE ALE EXPERIENŢEI 

IERUSALIMULUI 
 

A fost un timp când slava lui Dumnezeu s-a văzut odihnindu-se peste templul din Ierusalim, 
umplându-l. 2 Cronici 7:1-3. Dumnezeu a recunoscut acea cetate ca locuinţa Sa pământească, iar 
făgăduinţa pentru locuitorii ei a fost că dacă Îl ascultă şi nu calcă Sabatul, cetatea va dăinui pentru 
totdeauna. Ieremia 17:24, 25. Ei nu au dat atenţie cuvintelor Lui şi cetatea a fost distrusă de 
Nebucadneţar; totuşi, o sămânţă sfântă a fost lăsată în ea, iar făgăduinţa restaurării a fost însoţită de 
ameninţarea distrugerii ei. În conformitate cu făgăduinţa, Hristos, „Dorinţa tuturor naţiunilor”, a venit la 
cetate şi la templu, dar a fost respins. Atunci El a plâns pentru ea, cu mare durere pentru că cetatea a 
refuzat atât de persistent chemările harului Său şi a spus: „Iată, vi se lasă casa pustie”. Dar aceasta nu 
urma să fie pentru totdeauna, căci a adăugat: „Vă spun că nu Mă veţi mai vedea de aici înainte până veţi 
spune: ‚binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului’”. Matei 23:37-39. Secolele care au trecut de 
atunci au reprezentat doar „o clipă” pentru El în a cărui privire o mie de ani sunt ca ziua de ieri şi ca o 
oră de noapte. Nici măcar pentru o clipă nu a uitat Domnul Sionul; zidurile Lui sunt în continuu înaintea 
Lui şi el este săpat pe palmele Sale. Chiar dacă munţii ar fi îndepărtaţi şi dealurile clătinate, bunătatea şi 
iubirea Sa nu se vor îndepărta de la cetatea pe care El a ales-o, nici de la copiii ei. În consecinţă, chiar şi 
astăzi, închinătorii credincioşi ai lui Dumnezeu îşi direcţionează rugăciunile către El şi „privesc în sus”, 
astfel rugându-se cu feţele spre Ierusalim. 

 
REZIDIREA IERUSALIMULUI 

 
Nu, Dumnezeu nu a divorţat de soţia Lui, nici nu Şi-a alungat poporul. Romani 11:1. El îl iubeşte cu 

afecţiune tandră. Se va întoarce şi va zidi din nou cortul lui David care este căzut şi va ridica din nou 
ruinele lui, îl va înălţa, pentru ca rămăşiţa oamenilor să caute pe Domnul; iar acest lucru El îl va face 
prin vestirea Evangheliei neamurilor; căci doar dintre neamuri, dintre naţiuni, va fi luat Israelul. 
Dumnezeu l-a ales pe Avraam dintre neamuri, deoarece nu era nici un evreu sau izraelit cu un astfel de 
nume până târziu în zilele patriarhilor. El l-a chemat pe Israel din Egipt pentru ca, prin ei, numele Lui să 
fie cunoscut pe tot pământul. Preocuparea lor era aceea de a fi misionari pentru păgâni; dar, în loc să îşi 
împlinească misiunea lor, s-au mulţumit să se stabilească în ţara Palestinei, în jurul Ierusalimului. În loc 
să îşi lărgească locuinţa, pentru a include toată lumea, au devenit conservatori, care este un alt nume 
pentru egoişti şi au îndepărtat pe toţi ceilalţi de la binecuvântările de care se bucurau ei şi în acest fel au 
pierdut binecuvântările pentru ei înşişi. Oricine exclude pe altul de la binecuvântările Domnului, se 
exclude pe sine. Dar scopul lui Dumnezeu va fi dus la bun sfârşit. Toţi care sunt cu adevărat născuţi de 
sus, având Noul Ierusalim ca mamă, vor face slava şi puterea ei cunoscute până când faima sa va atinge 
fiecare parte a pământului. Ca o consecinţă, locul pe care îl ocupă acum Ierusalimul va fi prea strâmt; 
„se va întinde la dreapta şi la stânga” (vezi Zaharia 14:4) şi sămânţa ei „va moşteni neamurile şi va locui 
cetăţile părăsite”. Ierusalimul, aşa cum va fi atunci când se va arăta Domnul în slava Lui, va fi o cetate 
cum lumea nu a văzut niciodată. 

 
PIETRELE FRUMOASE ALE IERUSALIMULUI 

 
„Te vei ridica şi vei avea milă pentru Sion; pentru că timpul favorii ei, da, timpul stabilit, a venit. 

Căci slujitorii tăi îşi găsesc plăcerea în pietrele ei şi favoare în ţărâna ei. Astfel se vor teme păgânii de 
numele Domnului şi toţi regii pământului de slava Ta.” Psalmul 102:13-15. Ce se găseşte în pietrele şi 
ţărâna Ierusalimului pentru ca cineva să poată găsi plăcere? – Oricum nimic în „Ierusalimul care este 
acum”. Pietrele vechiului Ierusalim nu sunt mai bune decât pietrele altei cetăţi, iar ţărâna lui este la fel 
de dezagreabilă ca şi a Constantinopolului sau a oricărei alte cetăţi estice. Pietrele în care îşi găsesc 
plăcerea copiii lui Israel sunt cele de safir, agat şi rubin, care sunt aşezate în „culori frumoase”. Citiţi 
lista lor în Apocalipsa 21:18-21. Ţărâna străzii lui este „aurul curat ca sticla transparentă”. Există ceva 
în care să îţi găseşti plăcerea, este o cetate care va fi cu adevărat „bucuria întregului pământ”. Psalmul 
48:2. 
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STRÂNGEREA FORŢELOR ARMATE 
ÎN JURUL IERUSALIMULUI 

 
Partea de încheiere a acestui capitol prezintă un tablou care este mai bine prezentat în cartea 

Apocalipsei. Deja am văzut că Noul Ierusalim, pregătit pentru cer, coboară pe acest pământ; dar nimic 
din ceea ce a fost observat până aici nu indică ce condiţie va găsi când va coborî. Acest lucru îl învăţăm 
din Apocalipsa 20 şi accidental din alte pasaje ale Scripturii. Pasajul dinaintea noastră spune că deşi 
cetatea cu locuitorii ei va fi departe de asuprire şi va fi eliberată de teamă, totuşi „se vor aduna” 
împotriva cetăţii. Din capitolul menţionat în Apocalipsa învăţăm că, după încheierea celor o mie de ani, 
timp în care Satan va fi legat, în timp ce toţi neprihăniţii care au trăit vreodată pe pământ vor fi în cer, 
stând pe scaunele de judecată, hotărând pedeapsa cuvenită celor răi (Apocalipsa 20:3-6; 1 Corinteni 6:2, 
3; Psalmul 149:4-9), Satan va fi dezlegat, pentru că toţi cei răi de pe pământ vor învia, iar el va merge 
printre ei ca să îi strângă pentru lupta împotriva Domnului. Afirmaţia că toate naţiunile astfel strânse „au 
mers şi au înconjurat grupul sfinţilor şi cetatea preaiubită, şi foc a venit jos de la Dumnezeu din cer şi i-a 
mistuit”, arată că cetatea preaiubită va coborî pe acest pământ înainte ca pământul să fie curăţit prin 
flăcările ultimei zile şi în timp ce cei răi sunt încă aici. Aşa cum Edenul a rămas un timp pe pământ după 
ce blestemul a fost rostit, tot aşa se va întoarce înainte ca blestemul să fie îndepărtat. Dar deşi cei răi, 
sub conducerea lui Satan însuşi, se vor strânge laolaltă împotriva cetăţii lui Dumnezeu, ei nu vor 
propăşi, deoarece nu sunt strânşi de către Domnul. Nici o armă pe care o vor fabrica împotriva cetăţii nu 
va avea efect. Nici un armament nu va fi capabil să atingă pietrele ei. Dumnezeu Însuşi a creat pe 
fierarul care suflă cărbuni în foc pentru a fabrica arme de distrugere şi, de vreme ce omul nu este nimic 
în comparaţie cu Domnul, arma pe care o face el nu poate fi decât nimic. Când cei răi vor veni împotriva 
cetăţii, va coborî foc de la Dumnezeu din cer şi îi va mistui şi în acelaşi timp va topi pământul, în timp 
ce cetatea lui Dumnezeu va merge pe deasupra mării de foc precum arca din timpul potopului. Atunci 
„sfinţii vor locui cu un foc mistuitor” şi „cu flăcări veşnice”. Isaia 33:15, 16. Sfinţii salvaţi din cetate vor 
privi şi vor vedea răsplătirea celor răi, dar aceasta nu se va apropia de ei. 

 
SIGURANŢA IERUSALIMULUI ŞI A 

LOCUITORILOR LUI 
 

Ce va constitui siguranţa lor în acel timp teribil? – Răspunsul este: „Vei fi întemeiată în 
neprihănire”. Neprihănirea în care vor fi întemeiaţi este neprihănirea lui Dumnezeu, care este prin 
credinţa lui Isus Hristos. Dar neprihănirea este a lor acum. De aceea, lecţia pe care o avem de învăţat din 
prezentarea lucrurilor care vor veni este siguranţa perfectă pe care o avem acum împotriva tuturor 
atacurilor diavolului. La fel de sigur cum va fi poporul lui Dumnezeu în sfânta cetate în mijlocul 
flăcărilor care îi vor distruge pe cei răi, este şi acum de orice fel de rău pe care Satan l-ar aduce asupra 
lor, dacă ei se încred în Domnul şi rămân în El. Satan şi toată oştirea lui nu pot produce nici o armă, 
vizibilă sau invizibilă, fie că e desemnată să distrugă trupul, fie că e desemnată să distrugă sufletul, care 
să poată pătrunde armura pe care Dumnezeu o oferă poporului Său. „Dumnezeul vel veşnic este refugiul 
tău şi dedesubt sunt braţele veşnice.” 

 
„Nici stâncile, nici dealurile nu pot proteja atât de bine 

Pământul fericit al păcii 
Aşa cum fac armele iubirii 

Care înconjoară fiecare sfânt.” 
 

Şi nimeni nu poate smulge pe vreun sfânt din acele arme protectoare. Binecuvântat să fie Numele 
Domnului la care aleargă cei neprihăniţi şi găsesc siguranţa! 



242 
 

CAPITOLUL 68 
O OFERTĂ ÎNDURĂTOARE ACORDATĂ 

CELOR SĂRACI 
 

(Isaia 55:1-13, Traducerea Lowth) 
1. Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape! Şi voi, cei care nu aveţi argint, veniţi, cumpăraţi şi 

mâncaţi! Da, veniţi şi cumpăraţi fără argint şi fără preţ, vin şi lapte. 
2. De ce cântăriţi argintul vostru pentru ceea ce nu este pâine? Şi bogăţiile voastre, pentru 

ceea ce nu satisface? Ascultaţi şi luaţi aminte la Mine; mâncaţi ceea ce este cu adevărat bun şi 
sufletul vostru se va ospăta cu cele mai bogate delicatese. 

3. Aplecaţi-vă urechea şi veniţi la Mine; ascultaţi şi sufletul vostru va trăi; şi voi face cu voi un 
legământ veşnic; vă voi da făgăduinţele îndurătoare făcute lui David care nu vor slăbi niciodată. 

4. Iată, L-am dat ca un martor pentru popoare, un conducător şi un legiuitor pentru naţiuni. 
5. Iată, vei chema naţiuni pe care nu le cunoşteai; şi naţiunea care nu te cunoştea va alerga la 

tine de dragul lui Iehova, Dumnezeul tău şi pentru Sfântul lui Israel, pentru Cel care te slăveşte. 
6. Căutaţi pe Iehova cât timp poate fi găsit; chemaţi-L cât timp este aproape; 
7. Cel rău să îşi abandoneze calea şi cel nelegiuit gândurile lui; să se întoarcă la Iehova, căci îl 

va primi cu milă; şi la Dumnezeul nostru, căci El abundă în iertare. 
8. Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre; căile voastre nu sunt căile Mele, spune 

Iehova. 
9. Căci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, aşa de sus sunt căile Mele faţă de ale voastre şi 

gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 
10. Cu adevărat, aşa cum ploaia şi zăpada cad din ceruri şi nu se mai întorc, exceptând faptul 

că udă pământul şi îl fac să odrăslească şi să crească, ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine 
celui ce mănâncă; 

11. Tot aşa este Cuvântul care iese din gura Mea; nu se va întoarce la Mine neroditor, ci va 
împlini ceea ce am vrut şi va face ca scopul să aibă succes, căci Eu l-am trimis. 

12. Cu siguranţă veţi ieşi cu bucurie şi cu pace veţi fi conduşi înainte; munţii şi dealurile vor 
izbucni în cântece înaintea voastră şi toţi copacii pădurii vor bate din palme. 

13. În locul tufişurilor de spini va creşte pinul şi în locul mărăcinelui va creşte mirtul; şi va fi 
un memorial pentru Iehova, ca un semn veşnic care nu va fi abolit. 

 
 

APA REALĂ, SPIRITUALĂ 
 

În acest capitol avem aceeaşi chemare care este redată în Ioan 7:37 şi Apocalipsa 22:17. La 
Dumnezeu este Izvorul vieţii. Psalmul 36:9. El este „Izvorul apelor vii”. Ieremia 2:13. Isus Hristos este 
Stânca din care curg râuri de apă pentru înviorarea poporului. 1 Corinteni 10:4. Această ultimă referinţă, 
oferirea apei izraeliţilor din pustie, arată că apa pe care o oferă Domnul este reală. Este o asemenea apă 
care susţine viaţa, chiar viaţa animală; căci fiarele, ca şi poporul au băut apă din pustie. Cu toate acestea 
era băutură spirituală. 1 Corinteni 10:4. Astfel, suntem învăţaţi că, dacă Îl recunoaştem pe Domnul în 
darurile Sale zi de zi – în mâncarea şi băutura noastră zilnică – le vom găsi nu numai hrănitoare pentru 
corpurile noastre, dar şi pentru suflete. Oricum nu avem nimic în afară de ceea ce ne dă Domnul. Toate 
lucrurile provin de la El, din Fiinţa Lui, viaţa Lui. Dar Dumnezeu este Spirit, de aceea tot ce provine de 
la El trebuie să fie spiritual. Ne-a „binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în 
Hristos”. Ef. 1:3, margine. Dacă izraeliţii din pustie ar fi recunoscut Sursa apei pe care o beau zi de zi şi 
I-ar fi dat slava, nu numai că ar fi experimentat puterea vieţii fără sfârşit, dar ar fi fost capabili să o 
împartă altora oriunde mergeau. Vezi Ioan 7:37-39. Dumnezeu ne cheamă la realităţi. Astăzi avem 
aceeaşi ocazie de a bea din Stânca cea vie pe care a avut-o Israel. Să tragem un folos mai mare decât ei! 
Să nu cădem şi noi după acelaşi exemplu de necredinţă! 

 
CELE MAI BUNE LUCRURI AVUTE PENTRU NIMIC 

 
Cele mai bune lucruri trebuie să fie deţinute pentru nimic, căci banii nu pot fi menţionaţi în legătură 
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cu ele; sunt deasupra oricărui preţ. Oamenii se trudesc pentru bani; ei plănuiesc şi chiar se luptă pentru 
ei, ca şi cum ar fi cel mai mare lucru de dorit, totuşi nu vor cumpăra ceea ce împlineşte nevoia de: 
sănătate, viaţă, iubire. Cineva ar putea spune că banii sunt necesari în lume, în împrejurările prezente, de 
vreme ce chiar cele necesare vieţii, ca de exemplu apa, trebuie cumpărate de la corporaţiile care au 
obţinut monopolul asupra lor. Adevărat; dar făgăduinţa este: „Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de 
ele. Dar căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vă vor fi 
adăugate”. Matei 6:32, 33. Primul lucru nu este acela de a trăi; într-adevăr, nu trebuie să facem asta 
pentru că Dumnezeu ne dă viaţa, căci este viaţa Lui. Prima şi singura noastră preocupare este să Îl 
slăvim pe Dumnezeu cu viaţa pe care ne-a dat-o în mod gratuit. Dacă oamenii ar crede această realitate 
şi şi-ar aminti întotdeauna, nu ar mai exista atâtea compromisuri şi tăgăduiri ale adevărului, pe temeiul 
faptului că sunt necesare pentru a trăi. 

Nu, Domnul spune: „Ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi”. Din nou se va face o obiecţie: „Dar aceasta 
înseamnă viaţă spirituală!”. Ei bine, să presupunem că da: ce este mai mare şi ce durează mai mult, viaţa 
fizică sau viaţa spirituală? Nu este „viaţa veşnică” mai mare decât viaţa de câteva zile? Ceea ce este mai 
mare nu include şi ceea ce este mai mic? Dacă Dumnezeu ne poate da viaţă pentru veşnicie, nu ne poate 
păstra El în viaţă pentru timpul scurt ce îl avem de petrecut în lumea prezentă? „Oh, puţin 
credincioşilor!” Cum poate un om să pretindă că Îl crede şi se încrede în Domnul pentru mântuire pentru 
toată eternitatea când îi este teamă să păstreze poruncile ca nu cumva să îşi piardă existenţa? 

 
TOATE DARURILE LUI DUMNEZEU SUNT BUNE 

 
Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să se bucure de viaţă şi de toate lucrurile bune. Problema lor este 

că ei au o idee falsă despre ceea ce reprezintă lucrurile bune. Gustul nostru a fost pervertit aşa că în mod 
natural numim răul bine şi binele rău. Trebuie să acceptăm făgăduinţele nespus de mari şi scumpe ale lui 
Dumnezeu prin care suntem făcuţi părtaşi de natură divină şi atunci vom avea gustul potrivit şi opinia 
corectă. Atunci ne va plăcea ceea ce este cu adevărat bun, chiar dacă pentru gustul nostru prezent, 
pervertit, este insipid. Aceasta a fost lipsa Israelului din vechime. Erau hrăniţi cu hrană spirituală, pâinea 
din cer; dar nu au apreciat-o şi nu L-au recunoscut, nici nu I-au mulţumit Dătătorului; şi de aceea nu au 
fost transformaţi şi făcuţi spirituali de ea. Era chiar cea mai bună hrană pe care cineva de pe acest 
pământ a trebuit să o mănânce, hrana îngerilor care excela în tărie, „pâinea celor puternici”, gândită să 
dea tărie de neconceput, totuşi ei au spus: „sufletul nostru este uscat” şi „sufletul nostru este scârbit de 
această pâine uşoară”. Numeri 11:6; 21:5. Trebuie să ţinem seama de două lucruri pentru a stabili dacă 
ceva este bun sau nu. Primul este efectul ce îl aduce; este un rezultat bun sau rău? Dacă este urmat de 
rezultate bune, atunci este bun; dacă rezultate rele îl urmează, atunci trebuie să fie rău, indiferent cât de 
plăcut poate fi pentru vederea sau gustul nostru. Apoi urmează problema gustului. Orice este cu adevărat 
bun are un gust bun, chiar dacă la început simţurile noastre pervertite nu cred aşa. Dar când ştim că un 
anumit lucru este bun şi că produce numai bun, atunci ne putem educa gustul aşa încât să îl recunoască 
drept ceva bun şi îl vom găsi nespus de plăcut. La timpul potrivit, dacă ne lăsăm simţurile educate de 
Domnul, o să descoperim că tot ce este dăunător are un gust foarte rău. Dar asta se întâmplă numai celui 
care are natura divină. 

 
ÎNDURAREA SIGURĂ A LUI DAVID 

 
„Voi face un legământ veşnic cu voi, ca îndurarea sigură a lui David.” Observaţi că aceasta urmează 

afirmaţiei: „Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi”. Adică, îndurarea sigură a lui David îmbrăţişează 
învierea morţilor. Dumnezeu a făcut mari făgăduinţe lui David, dar nici una dintre ele nu a putut fi 
împlinită decât la înviere şi aşa le-a înţeles David. El a mărturisit că este un străin şi un călător ca toţi 
părinţii săi – Avraam, Isaac şi Iacob. Psalmul 39:12. Acum, toţi cei care spun aşa ceva mărturisesc că ei 
caută o ţară mai bună, una cerească; „de aceea lui Dumnezeu nu Îi este ruşine să Se numească 
Dumnezeu lor, căci le-a pregătit o cetate”. Evrei 11:13-16. Hristos este Fiul lui David şi El va sta pe 
tronul tatălui său David şi va „domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna”. Luca 1:31-33. 

Dar faptul că îndurările sigure ale lui David sunt împlinite numai prin Hristos şi înviere, arată că 
oricine Îl crede şi Îl acceptă pe Hristos se împărtăşeşte de ele; căci Hristos a murit şi a înviat pentru toţi. 
Într-adevăr, aceasta se vede din textul pe care îl studiem, căci chemarea este nelimitată. Chemarea de a 
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bea şi de a cumpăra pâine, vin şi lapte fără bani şi fără preţ este adresată tuturor celor care au nevoie. 
Este chemarea îndurătoare a Evangheliei către toate sufletele nevoiaşe, însetate şi bolnave de păcat. Ei 
bine, acelora li se mai spune: „Voi face un legământ veşnic cu voi ca îndurările sigure ale lui David”, şi 
aceasta arată că oricine acceptă Evanghelia devine un membru al casei lui David, un supus al împărăţiei 
lui Israel. Astfel, descoperim că Israel nu este o naţiune cunoscută şi recunoscută pe acest pământ, ci 
este „naţiunea neprihănită care păstrează adevărul”. Isaia 26:2. Pentru unii ca aceştia se vor deschide 
porţile cetăţii cereşti, ale Noului Ierusalim. Apocalipsa 22:14. 

 
ISRAEL, STEAGUL 

 
Hristos este Israel. Vezi Isaia 49:3: „Tu eşti Slujitorul Meu; Israel, în care sunt slăvit.” Nimeni nu 

poate fi salvat decât în Hristos şi toţi care sunt în Hristos sunt sămânţa lui Avraam „şi moştenitori după 
făgăduinţă”. Galateni 3:29. Prin urmare, toţi cei ce sunt în Hristos sunt Israel. Dar, de vreme ce Hristos 
este Israel şi Hristos este Steagul ridicat pentru oameni, înseamnă că Israel este semnul tuturor 
naţiunilor, steagul în jurul căruia toate popoarele sunt chemate să se adune. Căci oamenii vor veni din 
fiecare naţiune, limbă şi popor şi o parte din naţiunea lui Israel şi ceea ce îi va atrage va fi locuirea 
lăuntrică a lui Hristos slăvindu-Şi poporul. El este aproape faţă de toţi cei ce Îl cheamă. Da, este aproape 
de toţi, aşteptând să fie chemat. El nu a părăsit nici un om, ci a venit să îi caute, iar toţi cei care se întorc 
spre El în loc să fugă de El, vor fi înrolaţi ca membri ai împărăţiei lui Israel. Mai mult, vor fi recunoscuţi 
ca prinţi, ca regi şi preoţi; căci împărăţia lui David peste care domneşte Hristos nu conţine pe nimeni de 
vreun grad mai jos decât cel de rege. 

 
GÂNDURILE LUI DUMNEZEU 

 
Cine poate gândi gândurile infinitului? – Evident, nimeni în afară de Cel care este infinit. De aceea 

trebuie ca Dumnezeu să locuiască în noi, gândind propriile Lui gânduri înalte. Altfel, toate gândurile 
noastre vor fi greşite şi fără nici un rost. În chemarea de a ne părăsi căile şi gândurile, Dumnezeu nu 
doreşte să fim nonentităţi; El vrea să gândim şi să acţionăm, dar sursa tuturor acţiunilor şi gândurilor 
noastre trebuie să fie El. El este Izvorul vieţii reale; de aceea, dacă nu locuieşte în noi şi prezenţa Sa nu 
este continuu recunoscută, viaţa noastră va fi un miraj. Ce adevăr minunat să Îl putem avea pe 
Dumnezeu gândind în noi, aşa încât creierul nostru să fie doar organul minţii lui Dumnezeu! Atunci se 
va arăta minunea locuirii şi acţiunii lui Dumnezeu în trup. Acest privilegiu minunat este oferit tuturor. 
Reprezintă o parte din vechiul legământ, îndurările sigure ale lui David. 

 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PURTĂTOR DE ROADE 

 
Am îndrăznit să schimbăm un cuvânt în traducerea dată de Lowth. El a tradus versetul 10 ca în 

versiunea obişnuită, adică: „Aşa cum ploaia şi zăpada cad din cer şi nu întoarce, ci udă pământul” etc. 
Aceasta nu este o traducere exactă din ebraică şi conduce la o idee greşită. Expresia din ebraică este 
aceeaşi ca în Geneza 32:26. „Nu Te voi lăsa să pleci dacă nu mă binecuvântezi”. De aceea, textul ar 
trebui să spună că ploaia şi zăpada nu se întorc la cer dacă nu udă pământul. În Biblia Policromă 
versetul este tradus astfel şi la fel în franceza lui Segond, de aceea ne-am luat libertatea de a-l pune în 
traducerea lui Lowth, pentru ca cititorul să nu îl neglijeze. Scriptura nu spune că ploaia şi zăpada nu se 
întorc la cer deloc, ci nu se întorc acolo fără să fi udat pământul, făcându-l să odrăslească. Apoi se întorc 
încărcate cu roadele pământului. Tot aşa va fi cu Cuvântul Evangheliei. Nu se va întoarce la Domnul 
gol, ci va aduce roade. Pentru vederea noastră limitată poate părea ca şi cum Cuvântul ar fi fost rostit 
fără nici un scop; dar Dumnezeu spune că va împlini lucrul pentru care l-a trimis. El nu vorbeşte în van. 
Prin urmare, dacă noi vorbim doar Cuvântul Domnului, Dumnezeu va vedea asta ca şi în cazul lui 
Samuel, nici un cuvânt nu va cădea la pământ sau nu va pieri. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa din 
care provine tot ce creşte din pământ; este de asemenea sămânţa ce regenerează oamenii şi îi face să 
aducă roade pentru Dumnezeu. 

 
PĂMÂNTUL REÎNNOIT 
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Versetele de încheiere ale acestui capitol prezintă un tablou al pământului reînnoit, curăţit de 
blestemul spinilor şi mărăcinilor, odrăslind în mod perfect ca la început. Toate acestea vor fi împlinite 
de Cuvântul lui Dumnezeu, acelaşi Cuvânt pe care El îl pune în gura slujitorilor Lui. Vezi Isaia 51:16. 
Aceasta este chiar o indicaţie şi mai mare a faptului că îndurarea sigură a lui David, făgăduită prin 
legământul cel veşnic tuturor celor care dau atenţie chemării îndurătoare de a veni la Domnul, de a 
mânca şi a bea din El, este împlinită doar în lumea care va veni, pe noul pământ. Adică, noul pământ 
este împlinirea ei; dar trebuie să o acceptăm şi să ne bucurăm de ea aici în prezent, altfel, nu va fi 
niciodată realizată. Doar când oamenii primesc Cuvântul Domnului şi sunt transformaţi de el – gustând 
cuvântul bun al lui Dumnezeu şi puterile lumii care vor veni – va fi pământul reînnoit pentru locuitorii 
lui. 

 
UN CONCERT GRANDIOS 

 
Ce concert binecuvântat va fi atunci când munţii şi dealurile vor izbucni în cântece şi toţi copacii 

câmpului vor bate din palme! Cui nu i-ar plăcea să fie acolo, să audă şi să vadă? Dar, spune vreun 
oponent înţelept, „aceea reprezintă ceva figurativ; nu trebuie luat în mod literal, pentru că munţii şi 
dealurile nu pot cânta, iar copacii nu pot bate din palme; într-adevăr, nu au mâini.” Oh, înţelepciune 
nebunească, ce ştie atât de mult încât închide toată cunoştinţa! Tot aşa s-au gândit şi discipolii lui Isus 
când El a spus că va învia din morţi. Erau siguri că acele cuvinte ale Lui nu puteau fi luate în sens 
propriu, deoarece credeau că ştiu faptul că El nu poate muri şi învia din nou. Dar erau greşiţi. Dacă în 
loc să „raţioneze” aşa cum au făcut, ar fi crezut cuvintele Lui, ar fi evitat multă ruşine şi confuzie. Să 
presupunem că în loc să disputăm Cuvântul lui Dumnezeu îi permitem să ne înveţe. El spune că munţii 
şi dealurile vor izbucni în cântece şi prin urmare credem că aşa va fi şi că îi vom auzi. Atunci vom 
învăţa ceva despre muzică, ceva ce marii compozitori ai lumii nu ne pot învăţa. Există o lumină pe care 
ochii umani nu o văd şi sunt multe sunete pe care urechile umane sunt prea surde ca să le audă; dar 
Dumnezeu şi vede şi aude. Când devenim atât de spirituali încât suntem demni de trupuri spirituale, 
vom fi capabili să vedem şi să auzim lucruri care nu au pătruns încă în înţelegerea omului. Aceste 
lucruri sunt descoperite prin Spiritul Sfânt; să ne predăm deci Lui, ca să fim pe deplin spirituali şi astfel 
capabili să obţinem adevărata înţelepciune, înţelepciunea lui Dumnezeu. „Ochiul nu a văzut, urechea nu 
a auzit, la inima omului nu au intrat lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce Îl iubesc. Dar 
Dumnezeu ni le-a descoperit nouă prin Spiritul Său.” 
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CAPITOLUL 69 
ISRAEL, NEAMURILE ŞI SABATUL 

 
(Isaia 56:1-12) 

1. „Aşa vorbeşte Iehova: ‚Păziţi legea, practicaţi neprihănirea, căci mântuirea Mea va veni 
curând şi neprihănirea Mea se va arăta curând’. 

2. Fericit e omul care practică acest lucru, muritorul care se ţine de el, păstrând Sabatul ca să 
nu îl profaneze şi reţinându-şi mâna de la rău. 

3. Străinul care s-a alipit de Iehova să nu spună: ‚Cu siguranţă Iehova mă va separa de 
poporul Lui’, iar famenul să nu spună: ‚Iată, eu sunt un copac uscat.’ Căci aşa vorbeşte Iehova: 
‚Despre famenii care ţin Sabatele Mele şi aleg ceea ce Îmi face plăcere, le voi da în casa Mea şi 
între zidurile Mele, un monument şi un memorial mai bun decât fiii sau fiicele; le voi da un 
memorial veşnic care nu va fi îndepărtat. Cât despre străinii care se alipesc de Iehova ca să Îi 
slujească şi să iubească numele Lui, ca să fie slujitorii Lui – oricine care ţine Sabatul ca să nu îl 
profaneze şi care se ţine de legământul Meu, îl voi aduce la muntele Meu şi îl voi bucura în casa 
Mea de rugăciune; arderile lui de tot şi jertfele vor fi acceptate pe altarul Meu, deoarece casa Mea 
va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Cuvântul Domnului, Iehova, care 
strânge pe exilaţii lui Israel este: Voi strânge pe alţii la Israel alături de cei din Israel care sunt 
deja strânşi.’ 

9. Toate fiarele de pe câmp şi din pădure, veniţi şi devoraţi! 
10. Toţi paznicii Mei sunt orbi şi nu ştiu cum să fie atenţi; sunt toţi câini muţi care nu pot 

lătra, ghemuindu-se şi întinzându-se pe jos, plăcându-le să dormiteze. 
11. Câinii sunt lacomi, nu ştiu cum să fie satisfăcuţi, se întorc toţi pe calea lor, fiecare după 

câştigul lui. 
12. Veniţi, spun ei, să mă duc după vin şi să petrecem cu băuturi, şi mâine va fi ca astăzi, o zi 

extrem de înaltă.” 
 
Acesta este un capitol foarte cuprinzător, arătând unitatea esenţială a soliei Evangheliei din toate 

timpurile şi legând zilele profeţilor din vechime cu ale noastre. Aici avem un îndemn de a păzi legea 
bazat pe faptul că mântuirea Domnului este aproape. Aceasta corespunde soliei din Apocalipsa 14:7: 
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor”. În acest capitol aflăm cum condiţiile mântuirii au fost 
aceleaşi în zilele lui Isaia ca cele de astăzi şi că relaţia dintre Dumnezeu şi toţi oamenii, fie iudei, fie 
neamuri, nu s-a schimbat deloc în ultimii patru mii de ani. 

 
NEAMURILOR LI SE PORUNCEŞTE 

SĂ PĂSTREZE SABATUL 
 

Deseori auzim că se întreabă: „Unde găseşti în Biblie că neamurilor li s-a poruncit vreodată să 
păstreze cele zece porunci sau Sabatul?”. Răspunsul este că găsim asta peste tot în biblie, deoarece 
poruncile lui Dumnezeu sunt pentru toată omenirea, dar în acest capitol avem prezentat foarte clar acest 
lucru. Mai întâi, avem porunca generală: „Păstraţi legea; practicaţi neprihănirea”. Apoi străinul, cel 
dintre neamuri, este în mod distinct ales, Domnul îi face lui făgăduinţa, dacă va păstra Sabatul. Apoi, ca 
în zilele lui Petru, făgăduinţa era pentru toţi cei ce erau departe. Fapte 2:39. Nu poate fi îndoială în ceea 
ce priveşte ziua la care se referă acest lucru. Nimeni nu pune la îndoială faptul că, cel puţin în timpul 
dinaintea primei veniri a lui Hristos, nici o altă zi decât aceea era păstrată de evrei, a şaptea din 
săptămână, întotdeauna numită Sabatul. Aceasta este ziua pe care neamurile sunt îndemnate să o 
păstreze. Şi de vreme ce acest îndemn special este bazat pe apropierea mântuirii Domnului, înseamnă că 
până la venirea Lui chemarea către neamuri de a păstra Sabatul rămâne valabilă. „Sabatul a fost făcut 
pentru om” şi orice creatură care se încadrează în această categorie are obligaţia de la Dumnezeu de a-l 
păstra. 

 
O SINGURĂ NAŢIUNE RECUNOSCUTĂ DE DOMNUL 

 
Dumnezeu recunoaşte o singură naţiune pe pământ şi nu este una dintre cele ale pământului. Acea 
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naţiune este naţiunea lui Israel despre care s-a spus prin inspiraţie de la Dumnezeu: „Poporul va locui 
singur şi nu va fi recunoscut printre naţiuni”. Este „naţiunea neprihănită care ţine adevărul” (Isaia 26:2), 
iar acest lucru nu descrie nici o naţiune recunoscută pe acest pământ. Poporul lui Israel, chiar aleşii lui 
Dumnezeu, sunt socotiţi străini pe acest pământ (Evrei 11:13), numele şi cetăţenia lor fiind recunoscute 
numai în cer. Luca 10:20; Evrei 12:23; Filipeni 3:20 R.V. Pe de altă parte, toate „neamurile în trup” sunt 
„străine de comunitatea lui Israel şi străine de legămintele făgăduinţei, fără speranţă, fără Dumnezeu în 
lume”. Ef. 2:11, 12. Doar când vin la Dumnezeu, fiind împăcaţi cu El, prin sângele crucii lui Hristos, nu 
mai „sunt străini, ci împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, zidiţi pe temelia 
apostolilor şi a profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra din capul unchiului”. Ef. 2:19, 20. Este scopul 
etern al lui Dumnezeu acela de „a aduna împreună într-unul toate lucrurile în Hristos” (Ef. 1:10), iar 
împărăţia al cărei Cap este El este Israel. Este o naţiune de biruitori. Israel înseamnă prinţ şi oricine este 
un supus al lui Hristos este un prinţ, un rege. Isus Hristos este Regele regilor. Toţi supuşii Lui au rang 
înalt. Nu există „persoane mediocre” în toată stăpânirea Sa. 

 
DE ASEMENEA DUMNEZEUL NEAMURILOR 

 
Din acest capitol învăţăm că Domnul era la fel de doritor în zilele lui Isaia să mântuiască neamurile 

ca şi astăzi. Nu a existat niciodată un timp când Dumnezeu să fie exclusivist, raportându-Se la o anumită 
clasă. El era Dumnezeul neamurilor atunci la fel ca şi acum. Romani 3:29, 30. Iar astăzi El este la fel de 
mult Dumnezeul evreilor cum a fost atunci, pentru că El nu Şi-a alungat poporul. Textul spune: „Casa 
Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toţi oamenii” şi acestea sunt versetele citate de Isus când a 
curăţat templul de cumpărători şi vânzători. Marcu 11:17. De aceea, vedem că templul nu a fost 
niciodată desemnat în mod exclusiv pentru poporul numit evreu. Niciodată Dumnezeu nu a gândit ca o 
persoană să fie deposedată de privilegiile sanctuarului Său. Zidul ce separa „curtea neamurilor” de 
sanctuarul propriu-zis, în care doar evreilor li se permitea să intre, era „zidul de la mijlocul împărţirii” 
pe care evreii înşişi, în mândria lor egoistă, îl ridicaseră. 

 
 

ADUNÂND NEAMURILE LA ISRAEL 
 

Isus a spus: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulele acestea; şi pe ele trebuie să le aduc, iar ele 
Îmi vor asculta glasul; şi va fi o turmă şi un Păstor”. Ioan 10:16. Acesta este exact acelaşi lucru 
prezentat în lecţia noastră. „Domnul Dumnezeu, care strânge pe exilaţii lui Israel, spune: ‚Voi strânge şi 
pe alţii la el pe lângă aceia adunaţi’”. Din nou, este acelaşi lucru pe care Iacov l-a citat la întâlnirea 
apostolilor şi a bătrânilor din Ierusalim: „Simon a declarat cum Dumnezeu, la început, a examinat 
neamurile pentru a scoate din ele un popor pentru numele Său. Şi cu aceasta sunt de acord cuvintele 
Scripturii, după cum este scris: ‚După aceea Mă voi întoarce şi voi zidi din nou tabernacolul lui David, 
care este căzut şi voi înălţa din nou ruinele lui şi îl voi ridica, pentru ca rămăşiţa poporului să caute pe 
Domnul şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’, spune Domnul care face toate lucrurile. 
Toate faptele Lui sunt cunoscute de Dumnezeu de la începutul lumii.” Fapte 15:14-18. Domnul este 
acelaşi de la început şi lucrările Lui sunt mereu aceleaşi. El nu lucrează diferit în partea de încheiere a 
Evangheliei faţă de cum a făcut la început. El l-a chemat pe Avraam când nu era decât unul (Isaia 51:2) 
şi l-a luat dintre păgâni. Iosua 24:2, 3. Tot timpul istoriei lui Israel a continuat să adauge dintre păgâni, 
ca în cazul prostituatei Rahav, al lui Rut, Moabita, ambele fiind printre strămoşii lui Hristos după trup. 
De asemenea, Dumnezeu a trimis profeţi la neamuri, ca în cazul lui Iona, avertizându-le să se pocăiască; 
şi un profet, Ieremia, a fost chiar înainte de naşterea sa ordonat ca profet al neamurilor. Vezi Ieremia 
1:5, unde cuvântul „naţiuni” este exact acelaşi cu cel tradus în altă parte „păgâni”, „neamuri”. În Biblie, 
„naţiuni”, „neamuri”, „păgâni” sunt toate la fel. Israel a început prin chemarea unuia dintre păgâni; a 
fost zidit prin chemarea altora, în ciuda prejudecăţilor acelora care nu au înţeles planul Domnului şi care 
voiau să Îl facă exclusivist ca ei; iar făgăduinţa încă stă în picioare: „Totuşi, voi strânge pe alţii la 
Israelul care este deja adunat”. Şi când toţi vor fi strânşi prin predicarea Evangheliei, atunci va fi o 
singură naţiune pe tot pământul, căci Cuvântul Domnului este: „Naţiunea şi împărăţia care nu Mă vor 
sluji va pieri”. Isaia 60:12. „Şi Domnul va fi Rege pe tot pământul; în ziua aceea va fi un singur Domn şi 
un singur nume.” Zaharia 14:9. 

Oamenii care sunt astfel strânşi la Israel vor f cu toţii păzitori ai Sabatului. Caracteristica acelei 
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naţiuni va fi că fiecare individ va păstra adevărul, legea lui Dumnezeu. Va fi întemeiată în neprihănire. 
Isaia 54:14. Despre cei care ascultă solia: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul 
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”, solia 
prezentată în acest capitol, se spune: „Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 
Isus”. Apocalipsa 14:12. Există făgăduinţe minunate pentru cei dintre neamuri care păzesc Sabatul 
Domnului în spirit şi în adevăr şi care prin credinţa lor în Hristos devin membri ai casei lui Dumnezeu, 
comunitatea lui Israel. Cine va accepta întreaga Evanghelie şi nu va fi mulţumit cu pervertirea strâmtă a 
omului? 

 
PERICOLELE ULTIMELOR ZILE 

 
Ultimele zile vor fi periculoase, deoarece „oamenii vor fi iubitori de sine,… iubitori mai mult de 

plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. 2 Timotei 3:1-
5. Această profeţia, ca multe altele din Biblie, ne avertizează că în Biserica lui Dumnezeu, printre aceia 
care au fost puşi ca păzitori, să hrănească turma lui Dumnezeu şi să avertizeze de pericole, vor fi aceia 
care se hrănesc pe ei înşişi decât turma şi se vor hrăni pe seama turmei. Fapte 20:28-30; Ezechiel 34:2-6. 
Inimile oamenilor vor fi împovărate de suferinţă şi întuneric şi astfel, ziua Domnului va veni pe 
neaşteptate. Luca 21:34. Mâncarea şi băutura vor fi capcana ultimelor zile. Nu că oamenii nu ar trebui să 
mănânce şi să bea, aceasta este o necesitate a naturii şi a fost rânduit de Dumnezeu să fie un mare mijloc 
prin care El să fie recunoscut şi slăvit; în capitolul precedent Dumnezeu cheamă oamenii să mănânce ce 
este bun; dar problema e că oamenii au pervertit darurile bune ale lui Dumnezeu şi, de vreme ce masa 
lor a devenit o capcană, au fost biruiţi de spiritul picotelii. „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, 
pentru ca acea zi să vină asupra voastră ca un hoţ. Voi sunteţi copii ai luminii şi ai zilei; nu suntem ai 
nopţii, nici ai întunericului. De aceea, să nu adormim, ca alţii; ci să veghem şi să fim treji.” Acest capitol 
este ca un avertisment pentru noi; vom lua noi aminte? 
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CAPITOLUL 70 
LOCUITORII DIN ÎNALT 

 
(Isaia 57:1-21, Traducerea Lowth) 

1. Omul neprihănit piere şi nimeni nu ia în seamă; oamenii pioşi sunt îndepărtaţi şi nimeni nu 
înţelege că cel neprihănit este luat din cauza răului. 

2. El va merge în pace, se va odihni în patul lui, chiar şi omul desăvârşit, cel care umblă pe 
calea dreaptă. 

3. Dar voi apropiaţi-vă, fii ai vrăjitoarei, voi, sămânţă a unei adulterine şi a unei prostituate! 
4. De cine vă bateţi voi joc? Către cine vă deschideţi gura larg şi scoateţi limba? Nu sunteţi voi 

nişte copii apostaţi, o sămânţă falsă? 
5. Arzând cu pofta idolilor în fiecare grădină cu pomi, ucigând copiii în văi, în despicăturile 

stâncilor? 
6. Printre stâncile lustruite din vale este partea ta; acolo, acolo este soarta ta; chiar şi lor le 

torni vinul, le-ai dat ofrandele tale. Pot să văd Eu aceste lucruri cu indiferenţă? 
7. Ţi-ai făcut patul pe un munte înalt şi semeţ; chiar şi acolo te-ai urcat să aduci jertfe. 
8. Ţi-au făcut memorialul în spatele uşii şi a uşorilor, te-ai depărtat de Mine şi te-ai urcat, ţi-ai 

lărgit patul. Şi ai făcut un legământ cu ei; ai iubit patul lor, şi ai pregătit un loc. 
9. Ai vizitat regele cu darul de ulei şi ţi-ai înmulţit unguentele preţioase; ţi-ai trimis 

ambasadorii departe; te-ai înjosit chiar până la Hades. 
10. În lungimea călătoriilor tale te-ai obosit; ai zis: „Nu este speranţă”. Ai găsit sprijin pentru 

viaţa ta prin munca ta; de aceea nu te-ai slăbit de tot. 
11. Şi de cine te temeai aşa de mult, încât ai spus falsităţi? Şi nu ţi-ai amintit de Mine şi nici nu 

ai frământat asta în mintea ta? Nu pentru că Eu am tăcut şi am închis ochii şi tu nu te-ai temut de 
Mine? 

12. Dar Îmi voi declara neprihănirea, şi faptele tale nu te vor acoperi. 
13. Când strigi, să te scape asociaţii tăi; dar vântul îi va duce departe, o suflare îi va lua. Dar 

cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt. 
14. Atunci voi spune: „Croiţi, croiţi drumul; neteziţi calea; îndepărtaţi orice obstacol din 

drumul poporului Meu!” 
15. Căci aşa vorbeşte Iehova, Cel Prea Înalt, care locuieşte în eternitate şi al Cărui nume este 

Cel Sfânt: „Voi locui în locul înalt şi sfânt şi cu spiritul plin de căinţă şi umilit ca să înviorez 
spiritul celui umilit şi să dau viaţă inimii celui căit”. 

16. „Căci nu voi certa mereu, nici nu voi fi mânios pe vecie, căci sufletul dinaintea Mea ar fi 
zdrobit şi sufletele vii pe care le-am făcut”. 

17. „Din cauza fărădelegii lui am fost mânios o clipă şi l-am lovit, ascunzându-Mi faţa în 
mânia Mea. Şi el s-a depărtat, întorcându-se pe calea propriei lui inimi”. 

18. „I-am văzut căile, şi îl voi vindeca şi voi fi călăuza lui; voi restaura mângâierile pentru el şi 
pentru cei îndureraţi ai lui”. 

19. „Eu creez roadele buzelor: pace, pace celui de aproape şi celui de departe”, spune Iehova; 
şi „Eu îl voi vindeca”. 

20. Dar cei răi sunt ca marea tulburată, care niciodată nu poate avea odihnă, ci apele ei 
lucrează noroi şi mocirlă. 

21. Nu există pace, spune Dumnezeul meu, pentru cei răi. 
 
 

O PRIVELIŞTE A ULTIMELOR ZILE 
 

În acest capitol avem un tablou al ultimelor zile, al timpului strâmtorării chiar înainte de venirea 
Domnului. Cititorul ar trebui să îşi amintească faptul că distrugerea vechiului Babilon şi a Ierusalimului 
care a căzut doar pentru că a fost dominat de spiritul Babilonului, a fost o garanţie a unei distrugeri mai 
mari din ultima zi. Caracteristica acelor vremuri era aroganţa, respingerea lui Dumnezeu, înălţarea 
sinelui mai presus de El şi persecutarea celor care erau loiali adevărului. Tot aşa va fi în zilele venirii 
Fiului omului, doar că într-un grad mai mare. „În zilele din urmă vor veni vremuri periculoase. Căci 



250 
 

oamenii vor fi iubitori de sine, lacomi, lăudăroşi, mândri, hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, nesfinţiţi, fără afecţiune naturală, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, depravaţi, îndârjiţi, 
dispreţuitori ai celor buni, trădători, violenţi, lăudăroşi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu.” „Da, toţi cei ce vor trăi cu evlavie în Hristos Isus vor suferi persecuţie. Cei răi vor fi din ce 
în ce mai răi, înşelând şi fiind înşelaţi.” 2 Timotei 3:1-4, 12, 13. Toată această răutate va fi găsită în 
pretinsa biserică a lui Hristos, iar pretinşii slujitori ai lui Dumnezeu vor fi conducătorii persecuţiei 
credincioşilor dispreţuiţi, la fel cum s-a întâmplat în zilele de mai înainte, când Babilonul roman a avut 
supremaţia. Să amintim că în capitolul 56 din Isaia, capitol studiat săptămâna trecută, unde adevărul 
despre Sabat este prezentat ca standard al strângerii la poporul lui Dumnezeu, păzitorii sunt prezentaţi ca 
trăind pentru ei înşişi; şi când un om trăieşte numai ca să îşi placă sieşi, în mod natural dispreţuieşte pe 
cei ce sunt buni. 

 
ADULTERUL SPIRITUAL ŞI ROADELE LUI 

 
Versetul 3 din lecţia noastră prezentă se adresează copiilor unei prostituate, unei biserici apostate 

care este descrisă în Apocalipsa 17:1-6. Biserica este mireasa legitimă a lui Hristos, căci toţi membrii ei 
sunt eliberaţi de păcat, ca să „fie căsătoriţi cu un altul, cu Cel care a fost înviat din moarte”, ca să aducă 
roade pentru Dumnezeu. Romani 7:4. Când pretinsa biserică se îndepărtează de la „simplitatea care este 
în Hristos” (2 Corinteni 11:3) şi abandonează legea Sa, aceasta reprezintă adulter de cel mai rău tip. 
Răul se opune întotdeauna binelui, şi prin urmare avem în versetele 4 şi 5 afirmaţia că această „sămânţă 
falsă”, aceşti copii ai unei prostituate, sunt implicaţi în batjocorirea şi persecutarea celor buni, chiar până 
la moarte. Aceasta corespunde cuvintelor din Apocalipsa 17:6: „Şi am văzut o femeie îmbătată de 
sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus”. Iacov 5:5-8 arată că ospeţele, sărbătorile şi 
persecutarea celor drepţi vor fi caracteristicile ultimelor zile; iar versetele din Apocalipsa, la care tocmai 
ne-am referit, arată din ce loc provin aceste persecuţii. Comparaţi de asemenea versetele 7-9 din lecţia 
noastră cu Apocalipsa 18:7-9 şi mai înainte, unde avem un tablou al flirtului bisericii cu puterea 
seculară, prin care ea obţine o poziţie înălţată şi bogăţie. Aceste punte stabilesc în mod amplu căror 
timpuri se aplică lecţia noastră şi evenimentele la care se referă. Aceste lucruri fiind stabilite, restul este 
uşor. 

 
CEL NEPRIHĂNIT LUAT DE RĂUTATE 

 
Pentru a înţelege în mod corect acest capitol, trebuie să observăm de asemenea că, în ebraică, nu 

există nici o umbră a cuvintelor „a veni” din primul verset. În consecinţă, Lowth şi mulţi alţi traductori 
le omit aşa cum se cuvine. Cuvântul ebraic, compus, este acelaşi cu cel folosit în Geneza 47:13: „toată 
ţara Canaan slăbea din cauza foametei”; de asemenea în Geneza 36:7: „ţara în care erau străini nu îi 
putea ţine din cauza vitelor lor” şi în Geneza 27:46: „Sunt obosit în viaţa mea din cauza fiicelor lui 
Het”. Acelaşi cuvânt apare în versetul 16 al acestui capitol unde este redat cu „dinaintea”, în care sensul 
indică foarte clar că înseamnă „din cauza”. Dacă Dumnezeu ar fi mânios pe vecie, spiritele oamenilor ar 
fi zdrobite din cauza Lui sau prin intermediul Lui. De aici vedem că, dacă traducerea de pe marginea 
Versiunii Revizuite ar fi fost inserată în text, am fi avut afirmaţia corectă. Astfel, „cel neprihănit piere şi 
nimeni nu ia la inimă; oamenii miloşi sunt luaţi şi nimeni nu ia în seamă că cel neprihănit este luat prin 
intermediul răutăţii”. 

Traducerea obişnuită ne conduce la ideea că Dumnezeu îndepărtează pe cel neprihănit ca să îl 
salveze de răul care va veni, când de fapt, traducerea corectă ne învaţă că în ultima zi oamenii 
neprihăniţi sunt luaţi de cei răi. Cuvântul ebraic tradus prin „luat” arată că se foloseşte violenţa. În 
ultimele zile, când Spiritul lui Dumnezeu va fi fost pe deplin respins de către biserica apostată şi decrete 
vor fi puse în vigoare că fiecare are libertatea de a ucide pe cei neprihăniţi, putem fi siguri că nici unul 
nu va fi ucis, deoarece fiecare din poporul lui Dumnezeu din acel timp al strâmtorării va fi scăpat 
(Daniel 12:1); moartea lor nu ar rezulta în a aduce pe cineva la Domnul, iar Domnul nu va permite ca 
sânge nevinovat să fie vărsat fără rost; dar înainte ca acel punct să fie atins, când sângele martirilor mai 
poate fi o sămânţă care să rezulte într-o cultură de suflete, mulţi vor fi obligaţi să mărturisească pentru 
adevăr cu vieţile lor. 

De ce nu? De ce şi-ar clătina cineva capul la o astfel de afirmaţie? Lumea este întotdeauna vrăjmăşie 
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împotriva lui Dumnezeu şi de vreme ce cei răi vor deveni tot mai răi, cum să presupunem că ultimele 
zile vor fi mai libere de persecuţie decât timpurile anterioare? Despre cornul cel mic din Daniel 7, ce 
reprezintă Babilonul modern, biserica apostată, citim: „M-am uitat şi acelaşi corn a făcut război cu 
sfinţii şi i-a dominat până au venit Zilele din Vechime şi Judecata a fost dată sfinţilor Celui Prea Înalt şi 
a venit timpul când sfinţii vor stăpâni împărăţia.” Cei care se aşteaptă la un timp mai uşor în slujba 
Domnului pe măsură ce sfârşitul se apropie, se pregătesc pentru o dezamăgire teribilă. 

 
UN MEMORIAL ÎNLOCUIT 

 
Mai departe, în versetul 8 citim: „În spatele uşii şi al uşorilor ti-ai aşezat memorialul”. Aceasta este 

în mod evident în opoziţie cu memorialul lui Dumnezeu, care este Sabatul poruncii a patra, ziua a şaptea 
a săptămânii. Cuvintele acestei legi trebuiau scrise „pe uşorii casei tale şi pe porţi” (Deuteronom 6:4-9), 
ca un semn că Dumnezeu era Stăpânul casei şi legea Sa regula ei; dar în loc de aceasta, „biserica” are 
propriul ei semn şi fără nici cea mai mică insinuare a autorităţii divine, a introdus păstrarea primei zile a 
săptămânii, ca o indicaţie a faptului că ocupă locul lui Dumnezeu, aşezându-se pe sine ca Dumnezeu. 
Acesta este actul de încoronare a adulterului spiritual şi al idolatriei. Problema Sabatului, dacă 
Dumnezeu sau „biserica” trebuie recunoscută ca singura autoritate supremă, va fi aceea care va 
dezlănţui persecuţiile din ultimele zile. 

 
O BINECUVÂNTARE PENTRU CEI DISPREŢUIŢI 

ŞI PERSECUTAŢI 
 

Dar chiar dacă e posibil ca cei neprihăniţi să fie ucişi de cei răi şi nimeni nu bagă de seamă locul în 
care cad, iar el însuşi, ca şi Domnul său, va fi recunoscut printre călcătorii de lege, „se va odihni în 
pace”, în timp ce pentru cei răi, care se laudă cu siguranţa lor puternică, nu este nici o pace. Oamenii pot 
doborî numele celor umili care vor cădea de dragul adevărului şi îi pot socoti ca pierduţi, dar glasul din 
cer, vorbind special despre pericolele şi persecuţiile ultimelor zile, spune: „Binecuvântaţi sunt morţii 
care mor în Domnul de aici înainte; da, spune Spiritul, ca să se odihnească de lucrările lor; iar faptele lor 
îi urmează.” Apocalipsa 14:13. Căci nu ar trebui să plângem pe nici unul dintre cei care mor în Domnul, 
cum fac cei care nu au nici o speranţă; dar pentru cei care cad în ultima bătălie dintre adevăr şi eroare se 
pronunţă o binecuvântare specială. Cei pe care lumea şi biserica lumească îi dispreţuiesc cel mai mult 
sunt aceia pe care Domnul îi preţuieşte cel mai mult. 

„Ei vor locui în înalt.” „Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, care locuieşte în eternitate, al cărui nume 
este Sfânt: ‚Eu locuiesc în locul înalt şi sfânt, cu cel care este de un spirit plin de căinţă şi umilit.’” El 
locuieşte în ambele locuri în acelaşi timp. În timp ce locuieşte în locul înalt şi sfânt, Dumnezeu este de 
asemenea în inimile celor plini de căinţă şi umiliţi. Cum se poate una ca asta? Datorită faptului că 
inimile unora ca aceştia reprezintă sanctuarul Său, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul şi El i-a 
înălţat, i-a făcut să stea împreună cu Hristos în locurile cereşti şi le-a dat stăpânire „mai presus de toate 
domniile şi puterile”. Ef. 1:19-23; 2:4-6. Făgăduinţa este: „Celui ce va birui şi va păzi cuvintele Mele 
până la sfârşit, îi voi da putere peste toate naţiunile”. Apocalipsa 2:26. Cei pe care conducătorii lumii îi 
distrug sunt adevăraţii conducători, iar puterea lor nu a fost niciodată mai mare decât atunci când îşi dau 
trupurile pentru a nu se închina unui dumnezeu fals. Regii acestei lumi şi „prinţii bisericii” nu vor şti 
până la judecată câţi regi îmbrăcaţi în haina oamenilor muncitori au suferit martiriul. Cum a fost cu 
Hristos, tot aşa va fi cu urmaşii Lui credincioşi. Ce bogăţii minunate sunt în „ocara lui Hristos” şi ce 
privilegiu să o putem împărtăşi! 

Dar este o speranţă pentru toţi. Domnul nu are plăcere în moartea celor răi, ci ca el să se întoarcă de 
la calea lui cea rea şi să trăiască; şi astfel El Îl trimite pe Hristos, predicând „pace, pace celui de aproape, 
şi celui de departe”. Domnul are vindecare pentru toţi cei care se întorc la El. Mânia Lui nu durează 
decât o clipă, în timp ce îndurarea Sa ţine pentru totdeauna. Îndelunga răbdare a Dumnezeului nostru 
este mântuire, iar mântuirea Sa este mare. Isus S-a rugat pentru iertarea celor care L-au dat la moarte, iar 
Petru, umplut de Spirit, a spus celor care erau trădătorii şi criminalii Lui: „Pocăiţi-vă şi convertiţi-vă”. 
Acum este timpul potrivit, acum este ziua mântuirii! 
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CAPITOLUL 71 
O ZI ÎNCÂNTĂTOARE 

 
(Isaia 58:1-14, Traducerea Lowth) 

1. Strigă, nu te opri; înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi spune poporului fărădelegile lui şi casei lui 
Iacob păcatele ei. 

2. Totuşi zi după zi Mă caută şi le face plăcere să caute căile Mele, ca o naţiune care 
înfăptuieşte neprihănirea şi nu a părăsit porunca Dumnezeului ei. În continuu Mă întreabă de 
poruncile neprihănirii; le face plăcere să se apropie de Dumnezeu. 

3. De ce am postit şi Tu nu vezi? Ne-am mâhnit sufletele, iar Tu nu Te uiţi? Iată, în ziua 
postului vostru vă bucuraţi în plăcerile voastre şi pretindeţi cu severitate toate cerinţele voastre de 
muncă. 

4. Iată, postiţi pentru ceartă şi dispută şi ca să loviţi cu pumnul pe sărac. De ce Îmi postiţi în 
acest fel, ca să vă faceţi glasul auzit sus? 

5. Acesta este postul pe care îl aleg Eu: să îşi mâhnească un om sufletul o zi? Să îşi plece capul 
ca un pipirig şi să întindă sacul şi cenuşa ca pat? Să fie acesta numit post, o zi acceptabilă înaintea 
lui Iehova? 

6. Nu este acesta postul pe care îl aleg Eu? Să dezlegi legăturile răutăţii, să dezlegi poverile 
asupritoare; eliberează-i pe cei ce sunt zdrobiţi prin violenţă şi rupe fiecare jug. 

7. Nu este acesta, să împarţi pâinea cu cel flămând şi să aduci pe săracul care rătăceşte în casa 
ta? Când vezi pe cel gol, să îl îmbraci şi să nu te ascunzi de semenul tău? 

8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, iar rănile tale vor fi vindecate repede; neprihănirea va 
merge înaintea ta şi slava lui Iehova va fi ariergarda ta. 

9. Atunci vei chema, iar Iehova îţi va răspunde; vei striga şi voi spune: „Iată, aici sunt!” Dacă 
îndepărtezi din mijlocul tău jugul, arătarea cu degetul şi vorbirea de ocară; 

10. Dacă îţi dai pâinea celui flămând şi saturi sufletul îndurerat, atunci lumina ta se va ridica 
în întuneric şi întunericul tău va fi precum lumina din mijlocul zilei. 

11. Iar Iehova te va călăuzi continuu şi îţi va sătura sufletul în cea mai aspră secetă; îţi va 
reînnoi puterea, vei fi ca o grădină bine udată şi ca un izvor curgător ale cărui ape nu seacă 
niciodată. 

12. Şi cei ce vor răsări din tine vor zidi vechile ruine; vor ridica temeliile din vechime; iar tu 
vei fi numit reparator de movile distruse, restauratorul cărărilor frecventate de locuitori. 

13. Dacă îţi reţii piciorul în Sabat de la împlinirea plăcerii tale în ziua Mea cea sfântă; dacă vei 
numi Sabatul desfătarea ta şi sfânta sărbătoare onorabilă a lui Iehova; dacă o vei onora 
reţinându-te de la scopul tău, de la urmarea plăcerii tale şi de la vorbirea lucrurilor inutile, 

14. Atunci te vei desfăta în Iehova şi te voi face să urci în locurile înalte ale pământului; şi te 
voi hrăni cu moştenirea tatălui tău Iacob, căci gura lui Iehova a vorbit. 

 
Studentul nu poate eşua să observe că, deşi toată cartea lui Isaia este o singură solie referitoare la o 

singură perioadă de timp, fiecare din aceste ultime capitole este complet în el însuşi. E ca şi cum 
profetul însuşi ar fi făcut împărţirea, fiecare capitol fiind predica dintr-o anumită zi. Lecţia pentru 
această zi este una din cele mai bogate din colecţie, iar studiul de o zi nu ne va da decât o introducere. 

Va fi observat că în această lecţie, textul se adresează anumitor oameni şi sunt îndemnaţi să dea o 
solie foarte precisă pretinsului popor al lui Dumnezeu. Dar puţin în urmă Domnul a declarat că păzitorii 
Săi – slujitorii obişnuiţi care sunt puşi să păzească şi să hrănească turma – „sunt păstori care nu pot 
înţelege”; „sunt orbi, sunt cu toţii fără cunoştinţă; sunt toţi câini muţi care nu pot lătra; visând, 
întinzându-se, plăcându-le picoteala”. De aceea El rosteşte o chemare către oricine o va auzi să îşi înalţe 
glasul ca o trâmbiţă, ca să trezească poporul din picoteala lui periculoasă. Aceasta arată că în ultimele 
zile Dumnezeu va avea oameni care să vestească solia Sa de avertizare care nu sunt recunoscuţi între 
„clerici”, dar a căror calificare este aceea că ei Îl iubesc pe Domnul, Îi cunosc glasul şi Îl urmează. 

 
SPUNE TOT ADEVĂRUL 

 
Domnul spune: „Nu te opri”, adică să nu păstrezi nimic, să nu reţii. Cuvântul este acelaşi ca cel 
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folosit în Geneza 39:9, unde Iosif îi sune lui Potifar: „Nu mi-a oprit nimic”. Pavel ascultă porunca 
deoarece el a spus bătrânilor din Efes: „Nu am oprit nimic care vă era de folos”, „căci nu m-am ferit să 
vă spun tot planul lui Dumnezeu”. Fapte 20:20, 27. Este adevărat că Isus a spus discipolilor Săi înainte 
de răstignirea Sa: „Încă mai am multe să vă spun, pe care nu le puteţi purta acum”. Ioan 16:12. Dar 
oricine foloseşte această scuză pentru reţinerea unui adevăr de la popor pe care Dumnezeu i l-a revelat, 
ignoră cuvintele lui Isus imediat următoare, şi anume: „Totuşi, când va veni Spiritul adevărului, vă va 
călăuzi în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la Sine; ci tot ce va auzi, va vorbi; şi vă va arăta lucrurile 
care vor veni.” Dumnezeu dă lumină slujitorilor Săi cu scopul ca ei să o dea altora şi oricine reţine ceva 
poporului este necredincios încrederii Lui. Cu siguranţă trebuie să foloseşti discernământul când şi cum 
trebuie prezentat adevărul diferitelor persoane, dar nu trebuie să fie propriul discernământ lumesc, ci 
acela al Spiritului lui Dumnezeu. Cine este condus de Spiritul lui Dumnezeu va discerne când o 
persoană pe care o întâlneşte este într-o stare a minţii de a asculta anumite etape ale adevărului sau dacă 
este sau nu înţelept să îi vorbească de toate chiar atunci; dar oricine reţine adevărul care i-a fost 
încredinţat, citând în favoarea sa cuvintele lui Hristos „Mai am încă multe lucruri să vă spun dar nu le 
puteţi auzi acum”, se aşază singur în linia celor trimişi şi se pune singur pe un nivel cu Domnul Însuşi. 
Domnul nu face favoritisme oamenilor; El nu ia pe cineva într-un colţ, să spunem, şi îi şopteşte ceva pe 
care nu vrea să le audă ceilalţi; ci ceea ce spune El celor mai intimi discipoli, spune tuturor. S-a 
descoperit Domnul într-un anumit mod? Atunci aceea este evidenţa că există un alt suflet care aşteaptă 
să îi duci şi lui solia. Nu o reţine, ci urmăreşte ocazia potrivită pentru a o mărturisi. 

 
 
 
 

UN AVERTISMENT ÎMPOTRIVA FORMALISMULUI 
 

Solia acestui capitol se leagă în primul rând de post, ceva ce este foarte greşit înţeles şi pervertit. 
Tendinţa universală este să facă din el doar o formă, ceva exterior. Aşa era cu fariseii din vechime şi 
împotriva exemplului lor Dumnezeu ne avertizează: „Când postiţi, nu fiţi precum fariseii, cu faţa tristă, 
căci ei îşi modifică feţele ca oamenii să vadă că postesc”. Matei 6:16. „Ci tu când posteşti, unge-ţi capul, 
spală-ţi faţa; ca oamenii să nu vadă că posteşti, ci Tatăl tău care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în 
ascuns, te va răsplăti pe faţă.” În acest capitol, găsim că oamenii sunt cei mai activi în „datoriile 
religioase”. Merg la adunare frecvent, le place să asculte o predică, postesc şi îşi mâhnesc sufletul, şi 
acţionează după toate aparenţele exterioare ca un popor care înfăptuieşte neprihănirea; dar Dumnezeu 
care priveşte la inimă şi la viaţă, ştie mai bine. El judecă oamenii nu după pretenţia lor, nici după 
hărnicia cu care merg la adunare, nici după lungimea sau frecvenţa rugăciunilor, ci „după faptele lor”. 
Aceia care „pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar în fapte Îl tăgăduiesc” sunt socotiţi cei mai răi 
păcătoşi. „Cel ce zice că rămâne în El, trebuie să umble şi el aşa cum a umblat El.” 1 Ioan 2:6. Cum a 
umblat El? – „Mergea şi făcea bine, vindecând pe toţi cei care erau asupriţi de diavol; căci Dumnezeu 
era cu El.” Fapte 10:38. Celor cărora se adresează în mod special acest capitol, fac ca religia lor să 
consiste din postirea în anumite zile şi având anumite perioade de „negare de sine”, astfel mărturisind că 
restul timpului ei trăiesc ca să placă lor înşişi. Cu cât este mai puţină vitalitate creştină într-un popor, cu 
atât mai scrupuloşi vor f în respectarea formelor fixe şi a zilelor religioase speciale. Dar aşa ceva nu Îl 
mulţumeşte pe Domnul. Citiţi chiar începutul acestei profeţii. Isaia 1:11-15. 

 
CE ESTE POSTUL? 

 
Actul de a posti este în sine un lucru foarte simplu. Constă în abţinerea în totalitate pentru 

Dumnezeu. Obiectivul lui este acela de a accentua celui care posteşte faptul că el nu trăieşte numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu şi că doar Dumnezeu este Cel care îl susţine şi 
îi păstrează viaţa. Trebuie să îi amintească faptul că nimic din ceea ce are nu-i aparţine lui, ci, de vreme 
ce vine de la „Dumnezeul şi Tatăl tuturor”, ceea ce vine la el aparţine la fel de mult fratelui său şi este 
dat în mâinile sale doar pentru a-l folosi ca administrator al Domnului. De aceea postul în care găseşte 
Domnul plăcerea este unul în care pâinea se dă celui flămând, iar săracii sunt aduşi înăuntru şi îngrijiţi. 
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CE ÎMPLINEŞTE ADEVĂRATUL POST? 
 

Deşi este imposibil ca un om să postească tot timpul, şi Domnul Însuşi nu vrea aşa, căci „ne-a dat 
din abundenţă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele” şi ne spune să mâncăm ceea este bun, făcând din 
mâncarea noastră unul din mijloacele principale de a ni se revela pe Sine şi Evanghelia Sa, efectele 
postului trebuie să fie continue şi să nu înceteze cu ziua de post. Căci a-şi mâhni omul sufletul o zi nu 
mulţumeşte pe Domnul; într-adevăr, a face penitenţe nu este ceea ce a cerut Domnul vreodată. Dar un 
post adevărat pentru Domnul este acela care trece dincolo de ziua abţinerii de la mâncare şi influenţează 
toată viaţa. A face din post sau din orice alt act religios o chestiune de ceartă sau dispută este cel mai 
neplăcut lucru pentru Domnul. În loc să ne certăm pentru forme, adevăratul popor al lui Dumnezeu va 
descoperi neprihănirea lui Dumnezeu în vieţile lor. Cearta sau dezbaterea nu au convertit încă nici un 
singur suflet; aşa ceva se face numai prin viaţa lui Hristos; şi de vreme ce El este în ceruri, ascuns de 
privirea muritorilor, trebuie să se arate în trupul muritor. Astfel, postul acceptabil înaintea Domnului 
este acela care dezleagă legăturile răutăţii şi lasă pe cei asupriţi de diavol să meargă eliberaţi. Aceasta 
înseamnă bineînţeles, în primul rând că propriile lui legături sunt dezlegate şi el cunoaşte libertatea cu 
care Hristos a făcut pe oameni liberi. Postul, deci, are scopul de a aduce omul într-o relaţie mai 
apropiată cu Hristos şi de a-i da o înţelegere mai bună a vieţii Sale; iar această cunoştinţă şi tovărăşie 
vor fi durabile. Roadele lor se vor vedea în toate zilele care urmează unei anumite perioade de post. 
Oamenii trebuie să ştie că s-a ţinut post nu printr-un anunţ formal, ci prin rezultatele lui. Un post care 
încă ţine pe cel care posteşte sub jugul robiei, nu a avut nici un rost. Chiar în timpul postului, nu trebuie 
să fim cu faţa tristă, de parcă am fi torturaţi, deoarece ungerea capului cu mir semnifică o ceaşcă 
curgând de bunătatea Domnului. Vezi Psalmul 23:5. În timp ce trupul simte chinul foamei, persoana 
trebuie să se bucure de faptul că este părtaş al suferinţelor lui Hristos, deoarece el înţelege puterea 
păstrătoare a Domnului. El vede că aşa mare cum este viaţa şi puterea ce ne sunt transmise în darurile 
lui Dumnezeu, există o infinitate de viaţă pentru noi în afară de ce este conţinut în simţurile noastre. 
Această cunoştinţă, care este accentuată prin post, face din ziua postului o zi a bucuriei. 

 
ELIBERARE DIN PUTEREA ÎNTUNERICULUI 

 
Făgăduinţe minunate sunt făcute celor care păstrează postul acceptat, folosind cunoştinţa libertăţii 

pe care le-o dă Dumnezeu pentru a-i salva pe alţii din laţul diavolului. Vor umbla în lumina feţei 
Domnului toată ziua şi vor fi înălţaţi în neprihănire. Comparaţi Isaia 58:8 cu Psalmul 89:15, 16. Vor fi 
într-o aşa înţelegere cu Domnul, încât şi întunericul lor va fi lumină. Comparaţi versetele 8, 10 cu 
Psalmul 139:12. Ce minunat privilegiu! Sufletul va fi complet eliberat de puterea întunericului şi mutat 
în împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu. Vezi Coloseni 1:12, 13. 

 
SĂNĂTATE PENTRU ADEVĂRATUL ÎNCHINĂTOR 

 
„Sănătatea ta va răsări repede.” Evlavia are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va veni. Cum ar 

putea cineva care crede Biblia să citească pasaje ca acestea şi să creadă încă faptul că este necesar ca 
poporul lui Dumnezeu să sufere de boli? Nimic nu poate fi mai clar decât că Domnul promite sănătate 
tuturor celor care Îl slujesc în mod inteligent şi în adevăr. Exodul 23:25. Acesta nu este un lucru arbitrar, 
ci rezultatul unei cauze hotărâte. Observaţi că aici este o legătură strânsă între sănătate şi hrană. Regula 
printre oameni este să ia în considerare doar apetitul lor şi să mănânce ceea ce le place. Majoritatea 
oamenilor mănâncă doar de bucuria de a mânca şi nu cu scopul de a avea viaţă perfectă; şi astfel se 
înving singuri; căci, deşi au o plăcere momentană în timp ce bucăţelele coboară pe gâtul lor, suferinţa pe 
care o îndură ca o consecinţă a desconsiderării vieţii legilor vieţii sunt aproape continue. În timp ce 
aceia care mănâncă doar pentru a avea viaţă cu care să Îl slăvească pe Dumnezeu, nu numai că obţin 
plăcere din mâncare, dar sunt în mod continuu umpluţi cu bucuria vieţii eternului Dumnezeu. 

 
DĂTĂTORII VIEŢII 

 
Hristos a spus despre oricine crede în El că din inima lui vor curge râuri de apă vie. Viaţa pe care 

credincioşii o primesc de la Domnul, curge într-un râu de binecuvântări pentru alţii. Postul ocazional ne 
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aminteşte că trăim doar prin puterea lui Dumnezeu şi că atunci când mâncăm ar trebui să o facem numai 
pentru scopul de a primi viaţa în plinătatea şi puritatea ei. Ne aminteşte de asemenea că Dumnezeu este 
Acela care oferă hrana şi că El ne poate ţine în viaţă la fel de bine când pământul nu aduce nici un rod ca 
şi atunci când este foarte roditor. „Domnul te va călăuzi neîncetat şi îţi va sătura sufletul în secetă” sau, 
cum spune un traducător, „în timpul foametei”. Cel care şi-a împărţit ultima coajă cu cel flămând şi a 
găsit că pumnul de făină tot nu s-a isprăvit, nu se va teme când foametea vine peste ţară, căci el ştie în 
cine se încrede. Oasele lui vor fi la fel de grase în timpurile grele ca şi în timpurile de belşug, căci 
Dumnezeul care transformă stânca în izvoare de apă, îi poate da suficient de băut chiar din nisipul 
deşertului. Cunoştinţa a toate acestea sunt indicate în postul adevărat, care înseamnă împărţirea pâinii cu 
cel nevoiaş; şi o asemenea cunoştinţă – cunoştinţa că eşti în legătură cu marele Creator – nu te poate 
face decât bucuros. În loc să flămânzeşti, tu însuţi „vei fi ca o grădină bine udată şi ca un izvor de apă, 
ale cărui ape nu seacă.” Chiar dacă eşti sărac, întotdeauna vei fi capabil să împarţi ceva cu cel nevoiaş, 
deoarece poţi să scoţi din visteria Dumnezeului universului. „Ca nişte săraci, totuşi îmbogăţind pe mulţi; 
ca neavând nimic, totuşi stăpânind toate lucrurile.” 2 Corinteni 6:10. 

 
 
 
 
 

ÎNVELIŢI ÎN NEPRIHĂNIREA LUI DUMNEZEU 
 

„Neprihănirea ta va merge înaintea ta.” Aceasta arată că neprihănirea nu va fi de la noi înşine, ci de 
la Domnul. Neprihănirea care provine doar de la om merge împreună cu el; dar aici avem tabloul unui 
om înconjurat de viaţa Domnului. Neprihănirea lui, neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa 
lui Isus Hristos, merge înaintea lui, iar slava Domnului este protecţia sa în spate. El este înconjurat de un 
bastion al neprihănirii şi al slavei ei, pe care întunericul şi păcatul nu îl pot străpunge. 

 
PĂSTRAREA SABATULUI 

 
Ultima solie a Evangheliei este să ne temem de Dumnezeu şi să Îi dăm slavă, să ne închinăm Lui, 

Creatorul cerurilor, al pământului, al mării şi al izvoarelor de apă. Apocalipsa 14:6, 7. A da slavă lui 
Dumnezeu înseamnă a păzi poruncile Lui. Comparaţi Eclesiastul 12:13, 14 şi Matei 5:16. Astfel, aici, 
dând slavă lui Dumnezeu drept Creator al cerurilor, al pământului şi al mării avem fără îndoială referinţă 
la Sabat, care este memorialul acelei lucrări. Exodul 20:8-11. Ultima proclamare a Evangheliei face 
Sabatul Domnului foarte proeminent, deoarece Sabatul Domnului înseamnă odihnă perfectă şi încredere 
perfectă în Domnul şi aceasta trebuie să fie condiţia celor care se pregătesc pentru venirea Lui. Păzirea 
Sabatului poruncii a patra nu înseamnă mântuire prin fapte, ci mântuire odihnindu-ne în Domnul. Nu 
este un lucru dureros, ci o plăcere. Cel care găseşte Sabatul o încercare grea nu l-a păzit niciodată şi nu 
ştie ce este, pentru că el este o plăcere. Este ziua sfântă şi onorabilă a Domnului. De aceea să ne ferim 
de modul în care o dispreţuiesc ei. 

 
ZIUA SFÂNTĂ A LUI DUMNEZEU 

 
Nu trebuie să existe nici o neînţelegere cu privire la ziua despre care se vorbeşte aici. Domnul 

spune: „Ziua Mea cea sfântă”. Este deci o anumită zi pe care El o pretinde a Sa mai presus de toate 
celelalte zile. Care este ea? „Ziua a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău.” Adică, ziua a 
şaptea a săptămânii, numită în mod obişnuit sâmbăta şi care urmează celei de-a şasea zile, vineri, pe 
care mahomedanii o păstrează ca o zi de rugăciune şi care este urmată de prima zi a săptămânii, 
cunoscută ca duminica, pe care papalitatea a reuşit să o plaseze multor creştini în locul zilei Domnului. 
Isus a declarat despre Sine că este Domnul zilei Sabatului, vorbind despre ziua pe care evreii pretindeau 
că o respectă şi despre care Îl acuzau în mod fals că o calcă. Astfel, ziua Domnului este ziua a şaptea a 
săptămânii, ziua care, pe timpul lui Hristos şi chiar şi acum a fost păzită exterior de evrei, dar fără 
cunoştinţa spiritualităţii ei. Toţi cei care Îl onorează pe Domnul trebuie să onoreze şi ziua Lui despre 
care El spune că este onorabilă. 
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BUCURIA PE CARE O DĂ PĂSTRAREA SABATULUI 

 
Dar ca şi postul, rezultatele Sabatului nu se sfârşesc cu o zi din săptămână care este pusă deoparte ca 

semn al odihnei în Domnul. Respectarea celei de-a şaptea zile, în care Dumnezeu S-a odihnit de toată 
lucrarea Sa, înseamnă odihnă continuă în El. Nu numai în acea zi nu trebuie să ne facem propria plăcere 
sau să vorbim cuvinte inutile, ci în fiecare zi. În nici un timp nu avem dreptul să ne satisfacem plăcerea 
noastră egoistă sau să vorbim deşertăciuni. Trebuie să fim atât de intimi cu Domnul şi atât de mult 
conformaţi vieţii Sale, încât religia noastră nu va consta în respectarea anumitor forme şi ceremonii la 
un anumit timp, ci în viaţa evlavioasă continuă. Adevărata păstrare a Sabatului înseamnă evlavie toată 
săptămâna. A limita interzicerea de a ne face propria plăcere sau de a merge pe propriile căi sau de a 
vorbi cuvinte inutile doar în ziua Sabatului, înseamnă a pierde înţelesul acestui întreg capitol, care ne 
învaţă slujire continuă, nu ocazională. „Atunci te vei desfăta în Domnul.” Binecuvântarea odihnei pe 
care o aduce Sabatul, se va extinde în toată săptămâna, iar sufletul va sărbători în plăcerea ei. 
Adevăratul păzitor al Sabatului va fi un rege, aşezat pe cele mai înalte locuri ale pământului şi toată 
viaţa lui va fi o zi strălucitoare de bucurie. O, acceptaţi această minunată solie şi desfătaţi-vă în Domnul 
Însuşi! 



257 
 

CAPITOLUL 72 
O ACUZAŢIE TERIBILĂ ÎMPOTRIVA BISERICII 

 
(Isaia 59:1-21, Traducerea Lowth) 

1. Iată, mâna Domnului nu s-a strâns ca să nu poată salva; iar urechea Lui nu este surdă, ca să 
nu poată auzi. 

2. Dar fărădelegile voastre au produs o despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 
voastre v-au ascuns faţa Lui ca să nu vă audă. 

3. Căci mâinile voastre sunt pângărite cu sânge şi degetele voastre cu fărădelege; buzele 
voastre vorbesc înşelăciunea şi limba voastră şopteşte răutatea. 

4. Nici unul nu preferă cererea în dreptate, nici unul nu pledează pentru adevăr; se încred în 
deşertăciune, vorbesc minciuni, concep răul şi nasc nelegiuirea. 

5. Clocesc ouă de basilic şi ţes pânză de păianjen; cel care le mănâncă ouăle moare; şi când se 
sparge unul, iese o viperă. 

6. Nici o haină nu va fi făcută din pânzele lor; nu se vor acoperi cu faptele lor; faptele lor sunt 
fapte ale nelegiuirii şi fapta violenţei este în mâinile lor. 

7. Picioarele lor aleargă repede la rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat. Hotărârile lor 
sunt hotărâri ale nelegiuirii; distrugeri şi dezastre sunt pe cărările lor. 

8. Nu cunosc calea păcii; nu este nici o judecată pe urmele lor; şi-au făcut căile încovoiate; 
oricine merge pe ele nu cunoaşte pacea. 

9. De aceea judecata este departe de noi, iar dreptatea nu ne ajunge din urmă; ne uităm după 
lumină, dar iată întuneric; după strălucire, dar umblăm în obscuritate. 

10. Bâjbâim la perete precum orbii şi rătăcim ca cei care sunt lipsiţi de vedere. Ne împiedicăm 
în mijlocul zilei ca în amurg; în mijlocul delicateţelor suntem ca printre morţi. 

11. Cu toţii mormăim precum urşii şi ne văităm continuu ca porumbeii. Căutăm judecata şi 
nu este; mântuirea şi ea este departe de noi. 

12. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit înaintea Ta şi păcatele noastre aduc acuzaţii 
împotriva noastră; căci fărădelegile noastre se lipesc de noi şi ne recunoaştem nelegiuirile. 

13. Fiind răzvrătiţi şi aşezându-ne împotriva lui Iehova; întorcându-ne pentru a nu Îl urma pe 
Dumnezeul nostru; vorbind cuvinte de ocară şi concepând revolta, rostind din inimă cuvinte 
mincinoase, 

14. Judecata s-a întors şi dreptatea se ţine la distanţă; căci adevărul s-a poticnit pe strada 
deschisă şi corectitudinea nu a putut să intre. 

15. Adevărul este în întregime pierdut; cel care se fereşte de rău, se expune la jaf; iar Iehova a 
văzut şi nu a fost mulţumit că nu mai este nici o judecată. 

16. Şi El a văzut că nu mai este nici un om; şi Se întreba dacă nu este cineva care să intervină; 
atunci propriul Lui braţ a adus mântuire pentru El; şi neprihănirea Sa L-a sprijinit. 

17. S-a îmbrăcat cu neprihănirea ca o platoşă şi coiful mântuirii era pe capul Lui; S-a 
îmbrăcat cu hainele răzbunării; cu zel ca o manta. 

18. El este măreţ în răsplătire; Cel care este măreţ în răsplătire va răsplăti; mânie vrăjmaşilor 
Săi, răsplata duşmanilor Săi; va răsplăti coastelor îndepărtate. 

19. Şi cei din vest vor venera numele lui Iehova; şi cei de la răsăritul soarelui, slava Lui când 
va veni El, ca un râu îndreptat în cursul lui, pe care un vânt puternic îl abate. 

20. Răscumpărătorul va veni la Sion şi va îndepărta nelegiuirea de la Iacob, spune Iehova. 
21. ‚Acesta este legământul pe care îl fac cu ei’, spune Iehova: ‚Spiritul Meu, care este peste 

tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor îndepărta de gura ta, nici de gura 
seminţei tale, nici de gura seminţei seminţei tale, spune Iehova de-acum şi până-n veac’. 

 
În capitolul 58 avem cuvântul direct al lui Domnului către oricine vrea să audă, spunând să arate 

poporului Său păcatele sale; în acest capitol, avem în mod evident cuvântul inspirat al profetului 
conformându-se acelei acuzări. Acum, profetul, în numele Domnului, prezintă înaintea poporului care 
este prins în propria neprihănire, starea lui exactă şi nu este deloc un tablou plăcut la care să contempli. 
Ar fi greu de găsit o şi mai teribilă acuzaţie, iar grozăvia creşte ştiind că nu este altceva decât adevărul. 
Nimeni să nu spună: „Nu mă priveşte pe mine, sunt sigur că eu nu pot fi vinovat de vreunul din lucrurile 



258 
 

prezentate”; profetul Isaia se clasează pe sine alături de ei şi se recunoaşte ca păcătos. Profetul Daniel, 
despre care nu citim decât de bine în Biblie, mărturiseşte că este vinovat de toate păcatele care au 
condus pe Israel în captivitate. Vezi rugăciunea lui din Daniel 9:3-20. Cei mai buni oameni din lume 
sunt aceia care mărturisesc că sunt cei mai mari păcătoşi şi care se încred în mila lui Dumnezeu. 

 
BUNĂVOINŢA LUI DUMNEZEU DE A ASCULTA 

 
Observaţi cu atenţie diferenţa dintre traducerea lui Lowth a versetului 2 şi versiunea obişnuită. 

Versiunea noastră spune în mod incorect că Domnul „nu va auzi”, când de fapt textul prezintă motivul 
pentru care Domnul nu aude. Urechea Lui nu este surdă, dar nici cea mai ascuţită ureche nu poate auzi 
în anumite condiţii; iar condiţiile de aici sunt că nici un sunet nu ajunge la urechea Domnului. Nu este 
rugăciune reală pentru iertare şi deci – nimic ca Domnul să audă. Motivul pentru care Domnul nu aude 
este menţionat în versetul 3 care nu este decât o repetiţie a ceea ce este prezentat în capitolul 1, versetul 
15. Mâinile sunt pângărite cu sânge nevinovat şi degetele cu nelegiuire, buzele vorbesc înşelăciunea. Tot 
ceea Domnul are de dat este viaţa – viaţa care include totul. Hristos nu a venit pentru vreun alt scop aici 
pe pământ decât acela de a da viaţă. Vezi Ioan 10:10. Nu există altceva pentru care să ne rugăm 
Domnului în afară de viaţă. Dar când cineva pretinde că se roagă pentru viaţă şi în acelaşi timp distruge 
viaţa, arată că nu există sinceritate în rugăciunea sa, cuvintele lui de fapt nu sunt cuvinte deloc. 
Problema nu este cu urechea Domnului, ci cu cuvintele celui care se roagă. Acţiunile distrug cuvintele. 

Domnul va asculta fiecare rugăciune sinceră. El aude fiecare strigăt, fiecare suspin pentru eliberare. 
„Căci S-a uitat în jos din înălţimea sanctuarului Său, din cer a privit Domnul pământul ca să audă 
suspinul prizonierului, ca să dezlege pe copiii morţii.” Psalmul 102:19, 20, R.V., margine. „Pentru 
asuprirea celui sărac, pentru supinul celui nevoiaş Mă voi ridica acum, spune Domnul; îl voi pune în 
siguranţă de cel care suflă peste el.” Psalmul 12:5. Nu este nici un suspin pentru eliberare chiar şi şoptit 
care să fie prea slab pentru ca Domnul să audă, căci El ascultă şi înţelege limbajul pământului mut; dar 
rugăciunile rostite cu voce tare şi în cel mai ales limbaj, când provin dintr-o inimă nesinceră, nu sunt în 
urechea Lui decât zgomot confuz. 

 
TOŢI SUNT VINOVAŢI 

 
Cititorul grăbit al acestui capitol va crede că se adresează celui mai degradat popor al pământului; 

dar adevărul este că se adresează pretinsei biserici creştine. Nu se adresează doar Marelui Babilon, unde 
se găsesc „sclavi şi suflete de oameni” (Apocalipsa 18:13), ci bisericii care este reprezentată printr-una 
din stelele din mâna dreaptă a lui Hristos şi care spune: „Sunt bogată şi mi-am înmulţit bogăţiile”, 
neştiind că este „nenorocită, mizerabilă, săracă, goală şi oarbă”. Apocalipsa 3:17. Acuzaţia este 
împotriva neprihănirii eu-lui, ale cărei căi sunt atât de corecte din punct de vedere exterior încât crede că 
nu are nici o lipsă. 

Dovada acestui lucru se găseşte într-o comparaţie a acestui capitol cu primele trei din Romani. 
Primul capitol al cărţii face cunoscute păcatele păgânilor, care în orbirea lor se pleacă înaintea lemnului 
şi pietrei. Următorul capitol începe cu o lovitură: „Tu eşti fără scuză, omule, oricine ai fi tu cel care 
judeci; căci tu care judeci pe altul, te condamni pe tine însuţi; căci tu care judeci faci aceleaşi lucruri”. 
Ajungem în capitolul doi şi trei unde trecem printr-o comparaţie a păgânilor cu pretinşii urmaşi ai 
Domnului, până ce ajungem la discuţia care conţine un citat din capitolul lui Isaia pe care îl studiem noi: 
„Şi atunci ce? Suntem noi mai buni decât ei? Nu, nicidecum; căci am dovedit mai înainte că atât evreii, 
cât şi neamurile sunt toţi sub păcat; după cum este scris: ‚Nu este nici unul neprihănit, nu, nici unul; nu 
este nici unul care să înţeleagă, nu este nici unul care să caute pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut de pe cale 
şi au devenit netrebnici; nu este nici unul care să facă binele, nu, nici unul. Gâtul lor este un mormânt 
deschis; cu gura lor înşală; otravă de aspidă este sub buzele lor; gura lor este plină de blestem şi de 
amărăciune; picioarele lor sunt rapide să verse sânge; distrugerea şi mizeria sunt pe căile lor; nu cunosc 
calea păcii; nu există temere de Dumnezeu înaintea ochilor lor.” Romani 3:9-18. Acelaşi izvor nu poate 
să dea în acelaşi timp apă dulce şi apă amară; de aceea, când citim că gura lor este plină de amărăciune, 
ştim că nu poate exista rugăciune reală pentru ca Domnul să o audă. 

 
IGNORANŢA CELUI CARE ESTE 
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NEPRIHĂNIT PRIN SINE 
 

Dar cineva ar putea spune: „Eu ştiu că nu fac nici unul din lucrurile de care sunt acuzat aici.” O şi 
mai exactă afirmaţie ar fi: „Nu ştiu că fac toate aceste lucruri”. Aceasta este ceea ce Domnul spune: 
„Arată poporului Meu fărădelegile lui”. Dacă le-ar cunoaşte, nu ar mai fi nevoie să i le arate. Dar 
situaţia este atât de urgentă încât porunca este: „Strigă”. Singurul pericol al omenirii este neprihănirea 
prin sine. Singura nevoie a oamenilor este de a recunoaşte neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos ca 
singura neprihănire reală şi singura în care există viaţă veşnică. Pericolul pretinşilor creştini, chiar şi al 
acelora care au cunoscut puterea salvatoare a Domnului, este să uite dependenţa lor totală de Dumnezeu 
şi să creadă că au obţinut ceva datorită propriei lor bunătăţi sau că pot continua prin puterea pe care 
recunosc că au primit-o de la Dumnezeu, dar pe care au impresia că au făcut-o a lor înşişi aşa încât se 
pot dispensa de un alt dar de-al Lui. Oamenii niciodată nu îşi pun problema aşa; dacă ar face-o, nu ar fi 
înşelaţi; dar de fapt acesta este modul în care pretinşii urmaşi ai Domnului cad în păcate amarnice. 

 
O SINGURĂ EVANGHELIE PENTRU TOŢI 

 
Acest capitol, luat în legătură cu utilizarea lui din Noul Testament, ne arată că există o singură 

Evanghelie – o singură linie de predicare – pentru toţi oamenii, indiferent de pretenţia lor. Aceeaşi 
Evanghelie care îi salvează pe oamenii din lume este aceeaşi cu cea care trebuie predicată în mod 
continuu Bisericii lui Hristos, nu numai pentru a corecta rătăcirile, ci pentru a menţine pe cei 
credincioşi. Primul lucru care trebuie predicat păcătosului care are nevoie de mântuirea din păcatele lui 
este Hristos, Mântuitorul şi că El nu poate trece niciodată dincolo de nevoia sa. „Îl va mântui pe poporul 
Lui din păcatele sale”; şi ceea ce îi salvează din vina păcatelor lor este ceea ce îi păstrează de recăderea 
în ele. Prin veacurile veşnice ale eternităţii, crucea lui Hristos şi nimic altceva va fi cea care îi va păstra 
pe sfinţii răscumpăraţi în slavă. De aceea, „să mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva în afară de 
crucea Domnului nostru Isus Hristos”. Nimeni care pretinde că este creştin să nu se plângă de vreun 
slujitor al Evangheliei că „ne predică de parcă am fi păcătoşi”. Dacă nu face aceasta, nu este un slujitor 
credincios al lui Hristos. Creştinul care este viu şi care creşte în har şi în cunoştinţa lui Hristos, nu va 
face niciodată o astfel de plângere. Oricine o face, şi deseori am auzit-o, înseamnă că se află inconştient 
în cel mai mare pericol posibil. 

 
ÎNCREDERE DEŞARTĂ: AUTOÎNŞELAREA 

 
Oamenii la care se face referire aici sunt aceia care „se încred în deşertăciune” în loc să se încreadă 

în Dumnezeu. Ei sunt neprihăniţii prin sine din Romani 2 şi 3, care sunt la fel de păcătoşi ca păgânii. 
„Cum?” spune cineva; „nu am omorât niciodată pe nimeni, nu am înjurat în viaţa mea şi nu m-am 
închinat niciodată la un idol”. De fapt, neprihănitul prin sine niciodată nu crede că a comis păcatele 
grosolane ale păcătosului obişnuit. Dacă ar crede, nu ar fi neprihănit prin sine. Tocmai de aceea trebuie 
dat strigătul tare, pentru a-l ridica pe cel din condiţia sa amorţită. Să examinăm puţin cazul, nu avem 
nevoie să numim pe cineva anume, ci să luăm primul om la care putem ajunge. Adică, fiecare se poate 
întreba singur: 

„Ai onorat întotdeauna viaţa pe care ţi-a dat-o Dumnezeu şi ai folosit-o cu cel mai bun avantaj? Nu 
ai risipit-o niciodată în vreun fel anume?” Suntem obligaţi să pledăm vinovaţi. Atunci suntem vinovaţi 
de crimă; am luat viaţa care nu ne aparţinea; am vărsat sânge nevinovat. Nu există teren de mijloc; cel 
care nu Îl iubeşte în mod activ pe Domnul, Îl urăşte; cel care primeşte viaţa de la Domnul – sângele lui 
Hristos – şi nu o foloseşte pentru slava Lui, ci o risipeşte, este vinovat de sângele Domnului; şi ce caz 
mai grav de crimă poate să existe? 

Mai avem nevoie să intrăm în detaliu referitor la celelalte porunci? Nu trebuie să întreb: „Ai folosit 
vreodată numele Domnului în mod nenecesar?”, ci doar: „Ca pretins creştin, nu ai făcut sau gândit 
niciodată un lucru care a fost în cel mai mic grad contrar perfecţiunii vieţii lui Hristos?”. Cu toţii ştim că 
am făcut multe lucruri care Îl dezonorau pe Domnul. Atunci, am luat numele Domnului în deşert. Şi la 
fel de sigur, ori de câte ori am luat în considerare pacea sau plăcerea noastră înainte de slava lui 
Dumnezeu am avut alţi dumnezei decât El. Şi putem continua aşa prin toate poruncile şi să dovedim 
toată lumea, atât cei păcătoşi şi pretinşii sfinţi, vinovaţi înaintea lui Dumnezeu – vinovaţi de cele mai 
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grosolane crime. 
 

HRISTOS – SINGURA SPERANŢĂ 
 

„Cine poate fi mântuit atunci?” Răspunsul este direct şi clar: nimeni nu poate fi mântuit dacă se 
încrede în propria neprihănire; dar încrezându-ne în neprihănirea lui Hristos, există mântuire pentru toţi. 
Nici un om nu poate purta o haină care să fie mai mult decât o zdreanţă murdară; nu îl poate acoperi. 
„Nu se poate face nici o haină din pânzele lor; nici nu se vor acoperi cu faptele lor.” Dumnezeu a 
pregătit fapte şi a făcut o haină care este pe deplin suficientă să acopere toată rasa umană, dar despre 
această haină vom vorbi în mod special când vom ajunge la capitolul 61. 

 
JEFUIND PE CEL NEPRIHĂNIT – UN TEST SEVER 

 
„Cel care se depărtează de rău se face singur o pradă” sau „se expune la jaf”. Spaţiul nu ne va 

permite decât un comentariu direct la acest punct. Competiţia este foarte îndrăgită în lume, mai ales în 
aceste zile. Există cazul pe care toţi îl recunosc, că omul care are principii este îndepărtat de la multe 
metode de a „face bani” care sunt cu succes adoptate de cel fără scrupule. 

Dar aceasta nu este tot: cel mai cinstit om în afaceri are mari şanse de a-i fi luată afacerea de către 
vecinii săi fără scrupule de pe acelaşi nivel. Există, cel puţin în unele locuri, anumite afaceri, suficient 
de legale, în care corupţia este atât de răspândită, încât omul care nu îşi pune conştiinţa în buzunar şi nu 
„face ce face restul”, nu poate „reuşi”. Nici aceasta nu este tot. Profeţia pe care o studiem se aplică 
ultimelor zile şi având în vedere că venirea Domnului este aproape, porunca este să strigăm tare şi să nu 
ne oprim din a arăta poporului lui Dumnezeu păcatele lui, ci de a declara tot adevărul. În consecinţă, 
adevărul despre Sabat, care a fost atât de mult uitat, este prezentat în capitolele 56 şi 58. La ce se expune 
un om de afaceri dacă începe să păstreze ziua sfântă a lui Dumnezeu în locul falsului lui Satan? – Auzim 
răspunsul mereu: „Dacă aş ţine Sabatul, mi-aş pierde locul” sau „ar trebui să renunţ la afacerea mea”. 
Chiar referitor la duminică, ni s-a tot repetat că este necesară o lege care să îi oblige pe toţi să o ţină, 
pentru ca cei care vor să o ţină să nu îşi piardă situaţia sau afacerea. Cu cât mai mult deci, cel care 
păstrează Sabatul Domnului contrar legii umane sau obiceiului, se expune singur la jaf? Nu avem nici 
un tablou al păcii şi prosperităţii în această lume, faţă de ceea ce lumea numeşte prosperitate, pe care să 
îl prezentăm celui căruia îi declarăm toată hotărârea lui Dumnezeu. Totuşi, va veni timpul când se va da 
un decret ca oricine care păstrează Sabatul Domnului în locul duminicii bisericii apostate să fie ucis 
(Apocalipsa 13:16, 17); şi acela va fi testul, dacă oamenii se pot încrede în făgăduinţa vieţii lui 
Dumnezeu în faţa ameninţării cu moartea a omului. 

 
PUTEREA CARE ELIBEREAZĂ 

 
Dumnezeu este Mântuitorul poporului Său. Chiar dacă îndură mult căile oamenilor, îndelunga Lui 

răbdare este mântuire. El nu uită. Eliberatorul va întoarce nelegiuirea lui Israel. Dar mântuirea celui 
neprihănit înseamnă distrugerea nelegiuiţilor. „Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; şi cel ce nu 
crede va fi condamnat.” Aceasta este solia Evangheliei şi o parte a ei este la fel de adevărată ca şi 
cealaltă. Da, „cel care nu crede este deja condamnat”. Ioan 3:18. Crucea lui Hristos, singura în care este 
mântuire şi care reprezintă descoperirea iubirii lui Dumnezeu faţă de om, are în ea distrugerea 
păcătoşilor; căci numai pentru că Hristos a fost făcut păcat pentru noi şi a fost recunoscut printre 
călcătorii de lege, a atârnat El pe cruce. De aceea, toţi cei care nu mor în Hristos pe cruce, acceptându-L 
pe El ca Mântuitor, trebuie să fie ucişi de acea cruce în propria lor persoană, fără nici o speranţă de 
mântuire. Mântuirea lui Dumnezeu este ca un râu puternic, alergând printre maluri strâmte şi călăuzit de 
un vânt puternic. Atât de puternic este Domnul de a îndepărta nelegiuirea; dar puterea Lui de a distruge 
pe păcătoşi în ultima zi nu este decât puterea de a distruge păcatul în noi acum. 

Vedeţi că nu este nici o diferenţă, fie că citim versetul 19 din Lowth şi din Versiunea Revizuită, fie 
că citim din cea obişnuită: „Când vrăjmaşul va veni ca un râu, Spiritul Domnului va ridica steagul 
împotriva lui”. Adevărul prezentat este că Domnul va mătura păcatul şi păcătoşii ca un râu, şi acel râu 
este râul vieţii de la tronul lui Dumnezeu. Într-adevăr, noul legământ făcut cu „casa lui Israel şi cu casa 
lui Iacob” la venirea Domnului asigură fiecărui credincios Spiritul lui Dumnezeu ca stăpânirea sa în 
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toate veacurile eternităţii. În mijlocul mâniei, Dumnezeu Îşi aminteşte de milă (Habacuc 3:2), deoarece 
mânia care îi distruge pe cei răi nu este decât mila respinsă a Domnului care dăinuieşte în veci. 
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CAPITOLUL 73 
RESTAURAREA SIONULUI, 

SLAVA NOII CREAŢII 
 

(Isaia 60:1-22) 
„Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta a venit şi slava Domnului a răsărit peste tine. căci, 

iată, întunericul va acoperi pământul şi întunecime groasă popoarele; dar peste tine va răsări 
Domnul şi slava Lui va fi văzută peste tine. Naţiuni vor veni la lumina ta şi regi la strălucirea 
apariţiei tale. 

Ridică-ţi ochii în jur şi priveşte: toţi se strâng împreună, vin la tine; fiii tăi vor veni de departe 
şi fiicele tale vor fi purtate pe braţe. Atunci vei vedea şi vei fi însufleţit, iar inima ta va tremura şi 
se va lărgi; deoarece abundenţa mării se va întoarce la tine şi bogăţia naţiunilor vor veni la tine. 
Mulţimea cămilelor te va acoperi, dromaderii din Midian şi Efa, toţi vor veni din Seba; vor aduce 
aur şi tămâie şi vor vesti laude Domnului. Toate turmele din Chedar vor fi strânse laolaltă la tine, 
berbecii din Nebaiot te vor sluji; vor veni cu aprobarea altarului Meu şi voi slăvi casa slavei Mele. 

Cine sunt aceştia care zboară ca un nor şi ca nişte porumbei spre cuiburile lor? Cu siguranţă 
insulele vor aştepta după Mine şi mai întâi corăbiile din Tarsis, ca să îţi aducă fiii de departe, 
aurul şi argintul cu ei, pentru numele Domnului Dumnezeului tău şi pentru Sfântul lui Israel, căci 
El te-a slăvit. Străinii îţi vor zidi zidurile şi regii lor îţi vor sluji; căci în mânia Mea te-am lovit, 
dar în îndurarea Mea am avut milă de tine. 

Porţile tale vor fi deschise continuu; nu vor fi închise nici ziua, nici noaptea; pentru ca oamenii 
să îţi poată aduce bogăţia naţiunilor şi alaiul regilor împreună cu ei. Căci acea naţiune şi acea 
împărăţie care nu te va sluji va pieri; da, acele naţiuni vor fi pustiite în întregime. Slava Libanului 
va veni la tine, pinul şi cimşirul împreună; şi voi slăvi locul picioarelor Mele. 

Fiii celor care te asupreau vor veni legaţi la tine şi toţi cei ce te dispreţuiau vor veni plecaţi la 
tălpile picioarelor tale; te vor numi ‚Cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel’. Întrucât ai 
fost părăsită şi urâtă, aşa încât nici un om nu a trecut prin tine, te voi face o desăvârşire veşnică, 
bucuria multor generaţii. Vei suge laptele naţiunilor şi pieptul regilor; şi vei şti că Eu, Domnul 
sunt Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacob. 

În loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn aramă şi în loc de 
pietre fier; Voi facede asemenea ca ofiţerii tăi să fie pacea şi taxatorii de impozite neprihănirea. 
Nu se va mai auzi de violenţă în ţara ta, nici de pustiire sau de distrugere între graniţele tale, ci vei 
numi zidurile tale mântuire şi porţile tale laudă. 

Soarele nu va mai fi lumina ta ziua, iar luna nu te va mai lumina cu strălucirea ei, ci Domnul 
va fi lumina ta veşnică şi Dumnezeul tău slava ta. Soarele tău nu va mai apune, luna nu se va mai 
retrage, căci Domnul va fi lumina ta veşnică şi zilele plânsului tău se vor sfârşi. 

De asemenea toţi oamenii vor fi neprihăniţi, vor moşteni ţara pe vecie; ramura sădită de Mine, 
lucrarea mâinilor Mele, ca să fiu slăvit. Cel mic va deveni o mie şi cel neînsemnat o mare naţiune; 
Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.” 

 
Citind acest capitol, câteva lucruri la care am mai atras atenţia de multe ori ar trebui avute în minte. 
(1) Ori de câte ori se face fără îndoială referire la cetatea Ierusalim, aşa cum apare în unele părţi ale 

acestui capitol, trebuie amintit că cetatea nu este nimic fără locuitori. Când se spune că cetatea se 
bucură, ştim că de fapt oamenii din cetate sunt cei care bucură. O cetate este construită numai prin 
intrarea locuitorilor. 

(2) Aceste profeţii au fost date cu mult timp înainte de captivitatea babiloniană. La încheierea acelei 
captivităţi a fost dată libertate deplină fiecărui evreu să se întoarcă în ţara sa şi nu a fost reţinut nici un 
mijloc necesar care să îi ajute să se întoarcă; de aceea, orice parte a profeţiei care s-ar referi numai la 
lucrurile temporale, a fost de mult timp împlinită. Adică, s-a împlinit în ceea ce priveşte moştenirea 
temporală. 

(3) Este foarte evident că sunt lucruri promise nu numai în acest capitol, ci şi în alte locuri, care nu 
au fost niciodată împlinite. Mai mult, este clar că ele pot fi împlinite numai printr-o moştenire veşnică. 
Aceasta este o profeţie care se referă la ultimele zile şi împlinirea ei se va realiza doar la venirea 
Domnului şi restaurarea tuturor lucrurilor. 
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DUMNEZEU ÎŞI ÎMPLINEŞTE 

TOATE FĂGĂDUINŢELE 
 

(4) Mai presus de toate, trebuie să evităm o greşeală comună. Este foarte obişnuit să auzim pe unele 
persoane spunând despre anumite lucruri care nu au fost împlinite că Dumnezeu le-a făcut pe baza unor 
condiţii anumite şi că, nefiind întâlnite condiţiile, nu ne putem aştepta la împlinirea făgăduinţelor. O 
asemenea prezentare este calomnie la adresa lui Dumnezeu. Niciodată nu a făcut Dumnezeu vreo 
făgăduinţă pe care să nu o împlinească la timpul potrivit. „Domnul nu este nepăsător în împlinirea 
făgăduinţei Lui.” 2 Petru 3:9. „Dacă suntem necredincioşi, El rămâne credincios, căci nu Se poate nega 
singur.” 2 Timotei 2:13. Chiar dacă toţi oamenii ar fi necredincioşi şi ar respinge făgăduinţa, totuşi 
aceasta s-ar menţine căci El ar face chiar şi din pietre copii credincioşi care să accepte oferta milei. Vezi 
Matei 3:9. Dumnezeu nu este dependent de vreun om pentru împlinirea făgăduinţelor Sale; şi nici o 
persoană din această lume, nici din cea care va veni nu va putea să Îl dojenească pe Dumnezeu pentru că 
în vreun caz nu Şi-a păstrat cuvântul şi nici nu va exista cea mai mică oportunitate pentru ca îndoiala să 
se furişeze în inimi loiale având în vedere o făgăduinţă neîmplinită. Tot ce a promis Dumnezeu, este 
capabil să îndeplinească; şi tot ce este capabil să facă, va face pentru mântuirea oamenilor. 

 
CUVÂNTUL CARE DĂ VIAŢĂ ŞI TĂRIE 

 
„Ridică-te!” Adică: „Stai în picioare!”. Comparaţi aceste cuvinte cu cele referitoare la minunile 

raportate în Luca 7:14; 8:54; Fapte 3:6; 14:10. Tânărului care era dus la înmormântare şi fetiţei care 
tocmai murise, Hristos le-a spus: „Ridică-te” şi amândoi s-au ridicat vii. Petru a spus şchiopului de la 
poarta templului, care nu umblase niciodată: „În numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică-te şi umblă” 
şi imediat s-a ridicat şi a sărit. În acelaşi fel, Pavel a spus altui om „care nu umblase niciodată”: „Ridică-
te pe picioarele tale”, iar el a sărit şi a umblat. Acesta este cuvântul care ni se adresează în această lecţie. 
Chiar primul cuvânt este cuvântul care învie morţii şi îl face pe cel neajutorat să meargă. Oricine are 
credinţă că este vindecat, oricine aude Cuvântul în credinţă, va găsi în studiul acestui capitol o viaţă pe 
care nu a cunoscut-o niciodată înainte. „Trezeşte-te, tu care dormi şi ridică-te din moarte, iar Hristos va 
lumina peste tine.” Ef. 5:14. 

 
SĂ FIE LUMINĂ! 

 
„Luminează!” Da, ridică-te şi luminează. De ce? Deoarece Hristos va lumina peste tine. nu, mai 

mult; lumina a venit şi slava Domnului s-a ridicat peste tine. Aici din nou avem cuvântul creator. Deşi 
cuvântul folosit în acest capitol nu este la fel cu cel folosit în primul capitol din Geneza, nu este nici o 
diferenţă; adevărul este că aici avem acelaşi cuvânt poruncit ca în Geneza 1:3. „Dumnezeu a spus: ‚Să 
fie lumină!’ şi a fost lumină.” La început, când nu exista nimic pe acest pământ decât întuneric, fără nici 
o rază de lumină, Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” şi instantaneu a fost lumină. Chiar din întuneric a 
răsărit lumina. „Dumnezeu care a poruncit luminii să lumineze din întuneric, ne-a luminat inimile ca să 
dăm lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” 2 Corinteni 4:6. El este Lumina şi 
„lumina luminează în întuneric, iar întunericul n-a biruit-o”. De aceea, El poate transforma întunericul 
nostru în lumină. Nu am avut noi făgăduinţa? „Atunci lumina ta va răsări ca zorile”; „atunci lumina ta se 
va ridica din întunecime şi întunericul va fi precum lumina din mijlocul zilei”. Dumnezeu care creează 
este Cel care ne vorbeşte aici. Dacă ne amintim de Creatorul cerurilor şi al pământului, vom cunoaşte 
puterea prin care au fost făcute lumile şi prin care morţii au fost înviaţi. Aceasta este adevărata păzire a 
Sabatului. 

 
 
 
 

LUMINI ÎN LUME 
 

Când Moise a coborât de pe munte, după ce a avut întâlnirea apropiată cu Domnul, vorbind cu El 
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faţă în faţă, figura lui strălucea. Nu numai că era strălucitoare, dar răspândea raze de lumină; lumina 
strălucea pentru beneficiul celorlalţi dacă erau dispuşi să o primească. Aceea nu a fost decât o ilustraţie 
a ceea ce doreşte Dumnezeu ca tot poporul Său să fie: purtători de lumină. „Voi sunteţi lumina lumii.” 
Matei 5:14. Lumina pe care poporul Său o are este lumina vieţii Sale, căci El spune: „Cel care Mă 
urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12. De aceea, suntem îndemnaţi să 
„facem toate lucrurile fără murmur şi fără dispută, ca să fiţi fără vină şi neprihăniţi, fii ai lui Dumnezeu, 
fără mustrare în mijlocul unei naţiuni ticăloase şi perverse, printre care să luminaţi ca lumini în lume, 
ţinându-vă de Cuvântul vieţii.” Filipeni 2:14-16. Viaţa este lumina oamenilor şi este un gând minunat că 
această lumină slăvită de la Dumnezeu se va arăta în trupul muritor (2 Corinteni 4:11), astfel încât cei ce 
stau înfăşuraţi în întunecimea groasă a acestei lumi să primească „lumina cunoştinţei slavei lui 
Dumnezeu” văzând-o în umilii Săi urmaşi. Cu siguranţă este timpul să dăm atenţie poruncii: „Ridică-te, 
luminează!”. 

 
VIAŢA REALĂ: LUMINA VIEŢII, LUMINA LUMII 

 
Faptul că această lumină care străluceşte din urmaşii credincioşi ai lui Hristos nu este una imaginară, 

este evident din ceea ce apare mai târziu în acest capitol, ca şi din alte pasaje ale Scripturii. Despre 
cetate, când va fi umplută de copiii ei, citim că „nu are nevoie de soare, nici de lună pentru a lumina, 
căci slava lui Dumnezeu o va lumina şi Mielul este lumina ei”. Apocalipsa 21:23. Comparaţi cu Isaia 
60:19, 20. Lumina care luminează de la Dumnezeu este lumină reală, mult deasupra strălucirii soarelui, 
căci de la El primeşte soarele toată lumina pe care o are; de aceea, când poporul Său este supus voii Lui 
precum soarele, de asemenea vor străluci cu lumină reală. „Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele 
în împărăţia Tatălui lor.” Matei 13:43. „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi cei care vor 
întoarce pe mulţi la neprihănire ca stele din veac în veac.” Daniel 12:3. „Acum suntem copii ai lui 
Dumnezeu şi nu a apărut încă ce vom fi.” 1 Ioan 3:2. Adică, lumina care va străluci din trupurile 
sfinţilor nu s-a arătat încă, de aceea, lumea nu îi cunoaşte, la fel cum nu L-au cunoscut nici pe Hristos; 
totuşi viaţa care s-a arătat în cei care sunt pe deplin ai Domnului este chiar lumina care străluceşte de pe 
faţa Domnului, aceeaşi care luminează pământul. Nu toţi îşi vor acoperi feţele de ea; nici o strălucire nu 
este în zadar, indiferent cât este de întunecat locul în care viaţa s-a arătat; căci neamurile, păgânii, 
naţiunile pământului vor veni la lumină când i se va permite să strălucească nestingherită, şi chiar regii 
vor veni să întrebe de ea. Este adevărat că venirea oamenilor înţelepţi din est la naşterea lui Hristos era 
împlinirea acestei profeţii; dar nu trebuie să ne imaginăm că aceasta a epuizat totul. Aceea nu a fost 
decât o mostră a ceea ce se va face când Hristos este pe deplin format în tot poporul Său. Sunt mulţi regi 
şi conducători în aşa-numitele ţări păgâne care au mare putere şi influenţă şi mulţi dintre aceştia vor 
întreba de calea vieţii. 

 
ZIDIREA SIONULUI 

 
„Străinii îţi vor zidi zidurile.” Aceasta este o altă afirmaţie referitoare la faptul că împărăţia lui Israel 

urmează să fie zidită la venirea oamenilor din toate naţiunile pământului. Chemarea către neamuri este 
mijlocul prin care ruinele casei lui David vor fi construite. Fapte 15:16, 17. Cei care odată erau „străini 
de comunitatea lui Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume”, 
sunt aduşi aproape prin sângele lui Hristos, astfel că „nu mai sunt străini, ci împreună cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu; şi sunt zidiţi pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind 
piatra din capul unghiului, în care toată construcţia, bine legată, creşte împreună într-un templu sfânt în 
Domnul”. Ef. 2:11-13, 19-21. Aceştia, venind la Hristos, Piatra Vie, sunt transformaţi în pietre vii şi 
sunt construiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă, ca să aducă jertfele spirituale acceptabile înaintea lui 
Dumnezeu prin Isus Hristos. 1 Petru 2:4, 5. Aşa că este scris: „Pe cel ce biruie îl voi face un stâlp în 
templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară”. Apocalipsa 3:12. Astfel vor fi zidite zidurile 
Ierusalimului, cetatea cea sfântă. Marea lucrare chiar şi acum înaintează; cine va forma o parte din 
măreaţa structură? 

 
SLĂVINDU-ŞI CASA 
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„Voi slăvi locul picioarelor Mele.” Citiţi din nou pasajul la care ne-am referit atât de frecvent în 
aceste lecţii, şi anume: Zaharia 14:4, care ne spune că în timpul ultimei mari bătălii Domnul va ieşi să 
lupte împotriva naţiunilor care s-au opus Ierusalimului şi că picioarele Lui vor sta în acea zi pe muntele 
Măslinilor şi va deveni o câmpie întinsă pe care va sta cetatea cu apele ei vii. Citiţi de asemenea 
versetele 6-9 în legătură cu capitolul pe care îl studiem. Acesta, împreună cu Apocalipsa 21 ne va ajuta 
să stabilim aplicaţia acestui capitol. 

Versetul 7 este în mod special mângâietor când îl citim în legătură cu pasajul care arată că poporul 
lui Dumnezeu este „zidit împreună pentru o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul”. În Isaia 57:15 citim 
că Dumnezeu locuieşte cu cel umil şi în acelaşi timp „în locul înalt şi sfânt”. Prezenţa Lui în ţărână o 
animă; când locuieşte cu cel umil, El îl aşază sus; şi când I se permite să locuiască în cel mai neînsemnat 
şi mai degradat suflet, El îl slăveşte. „Voi slăvi casa slavei Mele.” Partea noastră este doar aceea de a fi 
dispuşi şi gata de a ne preda; partea lui Dumnezeu este de a da har şi slavă, tărie în conformitate cu 
bogăţiile slavei Sale. 

„Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut.” Psalmul 84:11. Aceasta vedem din versetul 20. 
Soarele cetăţii lui Dumnezeu nu va apune niciodată, nici ziua, nici noaptea, deoarece Domnul va fi 
lumina ei veşnică. Soarele va străluci aşa cum face acum, doar cu o lumină mult mai mare; dar în cetatea 
lui Dumnezeu nu va fi nevoie de el, de vreme ce lumina mai mare a Dumnezeului Însuşi va străluci ziua 
şi noaptea. 

 
 
 
 
 

O NAŢIUNE NEPRIHĂNITĂ 
 

„De asemenea, poporul tău va fi tot neprihănit; vor moşteni ţara pe vecie.” Astfel vedem că 
desăvârşirea strălucirii poporului lui Dumnezeu va fi „cerurile noi şi pământul nou în care va locui 
neprihănirea”. 2 Petru 3:13. Aceasta este desăvârşirea, dar începutul trebuie să fie acum, în mijlocul 
întunericului acestei lumi rele. „Cărarea celui drept este ca lumina strălucitoare care străluceşte tot mai 
mult până în ziua desăvârşită.” Proverbe 4:18. Puterile lumii ce va veni trebuie manifestate în această 
lume; lumina noului pământ trebuie să fie văzută pe vechiul pământ; mântuirea şi lauda care vor fi 
protecţia cetăţii sfinte când va fi asaltată de oştirile diavolului trebuie să se arate acum; şi neprihănirea 
care va locui pe noul pământ trebuie să existe acum şi aici în toată plinătatea ei. Aceasta se va face prin 
puterea Celui care face din cel mic o naţiune puternică şi care în credincioşia Lui o va face. 1 
Tesaloniceni 5:23, 24. 
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CAPITOLUL 74 
ÎMBRĂCĂMINTEA PE CARE O DĂ DUMNEZEU 

 
(Isaia 61:1-11, Traducerea Lowth) 

1. Spiritul lui Iehova este peste Mine, pentru că Iehova M-a uns. M-a trimis să anunţ veşti 
bune celui smerit; să leg inimile rănite; să vestesc libertate captivilor şi celor legaţi libertate 
desăvârşită; 

2. Să vestesc anul de acceptare la Iehova şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru. Să mângâi pe 
toţi cei care plâng. 

3. Să împart [bucurie] celor din Sion care plâng, să le dau o coroană frumoasă în locul cenuşii; 
untdelemnul bucuriei în locul suferinţei; haina laudei în locul spiritului de apăsare. Pentru ca să 
fie numiţi copaci aprobaţi, plantaţia lui Iehova pentru slava Lui. 

4. Cei care vor răsări din tine vor zidi ruinele din vechime; vor restaura pustiirile vechi; vor 
repara cetăţile pustiite, devastările din veacurile continue. 

5. Străinii se vor ridica şi îţi vor hrăni turmele, fiii străinului vor fi fermierii şi îngrijitorii 
viilor voastre. 

6. Dar voi veţi fi numiţi preoţii lui Iehova; slujitorii Dumnezeului nostru va fi titlul vostru. 
Veţi mânca bogăţiile naţiunilor şi vă veţi lăuda în slavă. 

7. În locul ruşinii voastre, veţi primi o moştenire dublă; în locul dezonoarei, vă veţi bucura în 
partea lor, căci în ţara lor, veţi moşteni o parte dublă; veţi stăpâni bucuria veşnică. 

8. Căci Eu sunt Iehova, care iubesc judecata; care urăsc jaful şi nelegiuirea; şi le voi da 
răsplata faptei lor cu credincioşie; un legământ veşnic voi face cu ei; 

9. Sămânţa lor va fi celebră printre naţiuni şi odraslele lor în mijlocul popoarelor. Cei care îi 
vor vedea vor recunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Iehova. 

10. Mă voi bucura foarte mult în Iehova; sufletul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul meu. 
Căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii; m-a acoperit cu mantaua neprihănirii; cum se 
împodobeşte mirele cu coroana preoţească şi precum mireasa împodobită cu bijuteriile ei scumpe. 

11. Cu siguranţă, după cum pământul împinge la suprafaţă mlădiţele lui firave şi ca o grădină 
care face să germineze sămânţa, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară neprihănirea şi lauda în 
prezenţa tuturor naţiunilor. 

 
Acesta este unul din cele mai scurte capitole din Isaia, totuşi este unul dintre cele mai pline în 

învăţătura Evangheliei şi în mângâiere. Nu trebuie să mai petrecem timpul pentru a observa când se 
aplică, deoarece tot ce a fost spus în capitolele anterioare şi în întreaga carte se aplică şi aici; mai mult, 
faptul că Isus în sinagoga din Nazaret, după ce a citit o porţiune din acest capitol, a spus: „Astăzi s-au 
împlinit scripturile”, arată că merge până la prima Lui venire; şi dacă s-a putut aplica atunci, cu atât mai 
mult se aplică acum. Dumnezeu nu Şi-a retras Spiritul mângâierii de la Fiul şi de aceea El încă este 
îmbrăcat cu Spirit, „pentru a mângâia pe cei ce plâng”. În timp ce sunt multe lucruri în acest capitol care 
pot pretinde toată atenţia noastră, să folosim cea mai mare parte a timpului şi spaţiului analizând 
învelitoarea pe care Dumnezeu o oferă tuturor celor care vor să o primească. 

 
O SCHIMBARE DE HAINE 

 
Despre această haină se vorbeşte în două versete ale acestui capitol şi anume, 3 şi 10. Unsul 

Domnului este însărcinat să vestească faptul că Dumnezeu a pregătit „haina laudei în locul spiritului de 
apăsare”; iar profetul izbucneşte: „mă voi bucura nespus în Domnul, sufletul meu va fi extrem de fericit 
în Dumnezeul meu; căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua neprihănirii”. Să 
punem câteva texte alături de acestea şi vom vedea ceea ce ne învaţă. 

Psalmul 32:1, 2: „Binecuvântat este omul a cărui fărădelege este iertată şi al cărui păcat este 
acoperit. Binecuvântat este omul căruia Domnul nu îi impută fărădelegea şi în al cărui spirit nu este 
şiretlic.” 

Romani 4:3-8: „Ce spune Scriptura? Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită ca 
neprihănire. Acum, celui ce lucrează răsplata nu este recunoscută ca fiind un har, ci datorie. Dar celui ce 
nu lucrează, ci crede în Cel ce îndreptăţeşte pe păcătos, credinţa îi este socotită ca neprihănire. Tot aşa 



267 
 

descrie şi David binecuvântarea omului căruia Dumnezeu îi impută neprihănirea fără fapte, zicând: 
‚Binecuvântaţi sunt cei ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite. Binecuvântat 
este omul căruia Domnul nu îi impută păcatul.’” 

Romani 3:20-24: „Prin faptele legii nici o făptura nu va fi îndreptăţită în faţa Lui; căci prin lege este 
cunoştinţa păcatului. Dar acum s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu fără lege, fiind mărturisită de lege 
şi profeţi, chiar neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi 
cei ce cred; căci nu este nici o diferenţă, fiindcă toţi au păcătuit şi au fost lipsiţi de slava lui Dumnezeu; 
fiind îndreptăţiţi [făcuţi neprihăniţi/drepţi] pe gratis prin har, prin răscumpărarea care este în Hristos 
Isus.” 

Zaharia 3:1-5: „Şi mi l-a arătat pe Iosua, marele preot, stând în picioare înaintea îngerului Domnului 
şi pe Satan stând la dreapta lui ca să i se opună. Domnul a zis lui Satan: ‚Domnul să te mustre, Satan, 
Domnul care a ales Ierusalimul să te mustre; nu este acesta un tăciune scos din foc?’. Acum, Iosua era 
îmbrăcat cu haine murdare şi stătea în picioare înaintea îngerului. Iar el a răspuns şi a vorbit celor ce 
stăteau înaintea lui, zicând: ‚Iată, am îndepărtat nelegiuirea de la tine şi îţi voi schimba hainele’. Iar eu 
am spus: ‚Puneţi-i o mitră frumoasă pe cap.’ Aşa că i-au pus o mitră pe cap şi l-au îmbrăcat cu haine.” 

Isaia 64:6: „Dar noi suntem cu toţii ca un lucru necurat şi toată neprihănirea noastră este ca o 
zdreanţă murdară.” 

Ce avem în aceste texte? – Aceasta: că toţi oamenii sunt prin natură păcătoşi; natura lor este păcat; 
nu numai că sunt acoperiţi de păcat, ci sunt plini de păcat. „Pânzele lor nu vor deveni haine, nici nu se 
vor acoperi cu faptele lor.” Isaia 59:6. Cele mai bune fapte ale lor sunt pline de imperfecţiune şi nu oferă 
nici o învelitoare. „Orice om în cea mai bună stare a lui este întru totul deşertăciune.” Dar faptele lui 
Dumnezeu dăinuiesc veşnic, de vreme ce sunt toate făcute în neprihănire şi El a lucrat o învelitoare 
pentru toţi oamenii, chiar haina propriei Sale vieţi neprihănite – haina mântuirii – căci suntem salvaţi 
prin viaţa Sa. 

Dumnezeu Se acoperă cu lumina ca o haină. Psalmul 104:2. În afirmaţia că „toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23) învăţăm că slava lui Dumnezeu – lumina care Îl 
înconjoară – este propria Sa viaţă perfectă. Neprihănirea este slavă, chiar dacă acum ea nu este aşa 
recunoscută printre oameni; fiindcă în lumea care va veni, când totul va apărea exact aşa cum este în 
realitate, cel neprihănit va străluci ca un soare. Matei 13:43. De aceea, ştim că haina originală a omului 
era lumina slavei lui Dumnezeu, iar aceasta a fost pierdută şi a fost necesar să fie fabricate haine numai 
după ce el a păcătuit. Hainele noastre nu sunt decât semnul blestemului; şi faptul că trebuie să purtăm 
haine fabricate este un semn constant că trupurile noastre sunt încă nerăscumpărate din blestem. Cu cât 
este mai viu colorată şi mai pronunţată haina cuiva, cu atât este accentuată ruşinea blestemului. 
Îmbrăcămintea noastră prezentă a trupului nu este ceva cu care să ne mândrim, ci mai degrabă ceva de 
care să ne ruşinăm. Mulţumim Domnului că nu va trebui să dureze pentru totdeauna! 

 
ÎMBRĂCĂMINTEA VIEŢII: 

ÎMBRĂCĂMINTEA CARE CREŞTE 
 

Deja am văzut din textul citat că schimbul hainelor murdare cu cele curate reprezintă îndepărtarea 
întregii fărădelegi. „Inul subţire, curat şi alb” este „neprihănirea sfinţilor”. Apocalipsa 19:8. Dar această 
neprihănire a lui Dumnezeu prin credinţa lui Isus Hristos este pusă asupra tuturor celor ce cred. Şi 
aceasta ne aduce la miezul problemei – îmbrăcămintea sfinţilor este pregătită. Acoperământul este slava 
– neprihănirea – lui Dumnezeu, iar slava lui Dumnezeu este văzută peste poporul Său pur şi simplu 
pentru că ea este pusă peste ei. Amintiţi-vă că Dumnezeu este îmbrăcat cu lumina ca o haină, deoarece 
El Însuşi este lumină. Îmbrăcămintea Sa este viaţa Sa şi aceea provine din interior, din inimă. Suntem 
îmbrăcaţi cu haina mântuirii doar când mântuirea lui Dumnezeu este în noi, adică, atunci când suntem 
salvaţi din păcatele fiinţei noastre lăuntrice. Atunci avem o armură pe care nici una din armele lui Satan 
nu o poate străpunge. Când adevărul este „în partea interioară” (Psalmul 51:6) este un scut şi o pavăză. 
Psalmul 91:4. Leii nu l-au rănit pe Daniel pentru că în el s-a găsit nevinovăţie; a fost imposibil ca 
Hristos să fie ţinut în mormânt, deoarece „nu cunoştea păcat”; neprihănirea din inima Sa, care Îi umplea 
întreaga fiinţă L-a făcut stăpânul vânturilor şi al valurilor, ca şi al fiarelor sălbatice şi al oamenilor. 

Acum putem vedea legătura intimă dintre versetele 10, 11 şi forţa cuvântului „căci” cu care începe 
versetul 11. „Sufletul meu se va bucura nespus în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina 
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mântuirii, m-a acoperit cu mantaua neprihănirii… căci aşa cum pământul îşi dă lăstarii şi aşa cum 
grădina face sămânţa să răsară, tot aşa va face Domnul ca neprihănirea şi lauda să răsară înaintea tuturor 
naţiunilor.” Poporul lui Dumnezeu este îmbrăcat cu neprihănirea şi mântuirea la fel cum pământul este 
îmbrăcat cu verdeaţă. „Cu împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când un om aruncă sămânţa pe 
pământ;… căci pământul aduce roade de la sine”, adică, în mod automat. Marcu 4:26-28. Cu toţii am 
văzut maşini automate, maşini care efectuează diverse operaţii fără intervenţie exterioară, şi ne-am 
minunat la perfecţiunea mişcării lor, dar am ştiut că puterea de a le mişca nu îşi avea originea în ele. Tot 
aşa aduce şi pământul roade în mod spontan, mişcat de cuvântul din interior care a fost plantat la 
început, când Dumnezeu a spus: „Să dea pământul roade”. Astfel, sămânţa incoruptibilă, Cuvântul 
altoit, care rămâne în sufletele oamenilor, regenerează, produce o nouă viaţă care este un acoperământ 
de slavă. 

 
HAINA LAUDEI 

 
Haina mântuirii şi a neprihănirii este în acelaşi timp „haina laudei”. Comparaţi versetele 3 şi 10. Nu 

poate exista neprihănire, mântuire acolo unde nu există laudă. Împărăţia lui Dumnezeu este 
„neprihănire, pace şi bucurie în Spiritul Sfânt”. Romani 14:17. Ungerea cu Duhul Sfânt este ungerea cu 
„untdelemnul bucuriei”. Zidurile Sionului sunt Mântuire şi porţile lui sunt Laudă. Isaia 60:18. 
Dumnezeu Îşi înconjoară poporul cu cântece de eliberare. Psalmul 32:7. Într-adevăr, prin laudă şi 
mulţumire ne însuşim mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă. „În orice, faceţi-vă cunoscute lui 
Dumnezeu cererile prin rugăciune şi implorare cu mulţumire.” Filipeni 4:6. Dumnezeu spune: „Cine 
oferă jertfele mulţumirii Mă slăveşte şi pregăteşte o cale ca să îi arăt mântuirea lui Dumnezeu”. Psalmul 
50:23, R.V., margine. Zidurile Ierihonului au căzut numai atunci când Israel a cântat victoria (Iosua 
6:16, 20) şi când Israel, mergând să îl întâlnească pe duşman superior ca număr, a început să cânte şi să 
„laude frumuseţea sfinţeniei”, „Domnul a trimis ambuscadă” împotriva duşmanilor lor şi i-a distrus în 
totalitate. Cu cântări se întorc răscumpăraţii Domnului şi vin la Sion. Vin cu o „bucurie veşnică” pe 
capetele lor; iar această bucurie este bucuria care răsare în inimă la cunoştinţa minunatei mântuiri a lui 
Dumnezeu. 

 
CÂT DE REAL CREŞTE HAINA 

 
Este cât se poate de perfect să păstrăm gândul capitolului, şi anume că poporul lui Dumnezeu 

trebuie să fie îmbrăcat cu hainele laudei şi ale mântuirii şi acoperit cu mantaua neprihănirii la fel cum 
pământul face să răsară mugurii săi, de vreme ce ei sunt „copacii neprihănirii, plantaţia Domnului, ca să 
fie slăvit”. Primăvara tocmai a venit, iar ilustraţia este proaspătă înaintea ochilor noştri când vedem cum 
copacii goi şi aparent morţi şi pământul gol se îmbracă deodată cu haine frumoase. De unde vine această 
haină de verde viu? – Vine din interior. Puterea vieţii din interior se manifestă în afară. „Viaţa a fost 
arătată şi noi am văzut-o”, chiar în natura vie. Copacul este îmbrăcat cu viaţa care este în el; viaţa 
seminţei bune – Cuvântul lui Dumnezeu – sădit în pământ îl îmbracă cu hainele slavei şi ale frumuseţii. 
Tot aşa se îmbracă şi Ierusalimul cu hainele sale frumoase. Isaia 52:1. 

Vorbind despre crini, Hristos a spus: „Nici Solomon în toată slava lui nu a fost îmbrăcat ca unul 
dintre ei. Dacă deci aşa îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, iar mâine este aruncată în 
cuptor, nu vă va îmbrăca El mult mai mult pe voi?” Matei 6:29, 30. Hristos ne spune: de ce vă îngrijoraţi 
de hainele cu care vă îmbrăcaţi trupurile, când Tatăl vostru ceresc, care cunoaşte toate nevoile voastre, 
nu numai că vă dă haina de fiecare zi, care în curând se va uza, ci ne oferă haina mult superioară faţă de 
cea a lui Solomon. Observaţi: Hristos a spus că Dumnezeu ne va îmbrăca mult mai mult pe noi decât 
iarba câmpului; dar slava din îmbrăcămintea ierbii câmpului întrece cu mult slava hainelor lui Solomon; 
prin urmare, învăţăm că Dumnezeu ne va îmbrăca la fel cum face cu crinii – cu haine care cresc din 
viaţa interioară – dar o haină mult mai slăvită. Cel neprihănit va străluci ca soarele, ca stele din veac în 
veac. Singura întrebare este: vom dori mai mult să fim îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Dumnezeu decât să 
umblăm goi? Vezi Apocalipsa 3:17, 18. 

Încă puţine cuvinte mai trebuie dedicate acestui capitol minunat. Observaţi că săracilor li se aduce 
aceste veşti bune. Cât de potrivit că săracii vor fi îmbrăcaţi! Sunt eliberaţi din închisoare şi li se dă o 
nouă îmbrăcăminte şi sunt trimişi pe cale bucurându-se. 
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„El M-a trimis… să vestesc libertatea captivilor şi să deschid închisoarea celor care sunt legaţi.” În 
mod literal, El M-a trimis să strig captivilor „Libertate!” şi celor legaţi „Eliberare!”. Cuvântul ebraic 
tradus prin „libertate” înseamnă „un zbor rapid, o mişcare rotativă”, asemenea unei păsări care zboară în 
cerc, rotindu-se în zbor prin aer şi de aici provine cuvântul rândunică. Nu poate fi un tablou mai bun al 
libertăţii depline decât acela al unei rândunici ce zboară prin aer; şi exact aceasta este libertatea pe care 
Hristos o proclamă tuturor oamenilor. Oricine vrea poate fi la fel de liber ca o pasăre, liber de păcat şi de 
tot ce reprezintă un obstacol pentru o slujire desăvârşită lui Dumnezeu; iar această libertate este a 
noastră acum ca să ne bucurăm de ea. „Sufletul nostru a scăpat precum o pasăre din laţul păsărarului; 
laţul s-a rupt şi noi am scăpat.” Psalmul 124:7. 

 
VESTIREA LIBERTĂŢII UNIVERSALE 

 
Amintiţi-vă că această libertate este pentru toţi. Domnul Îşi trimite slujitorul „ca să mângâie pe toţi 

cei care plâng”. Vestirea libertăţii este pentru toţi cei ce sunt legaţi. Hristos a intrat în închisoarea 
omului puternic şi a legat pe tiranul care a uzurpat autoritatea asupra oamenilor şi a luat de la el „toată 
armura în care se încredea”. „Căci după cum copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a 
luat parte la aceleaşi; pentru ca prin moarte să distrugă pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul; şi 
să îi elibereze pe cei care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.” Evrei 2:14, 15. Orice uşă a 
închisorii este deschisă; orice lanţ este rupt; captivul nu trebuie decât să se ridice şi să îşi dezlege 
legăturile de la gât. Isaia 52:2. În Hristos fiecărui suflet i-a fost dată puterea de a rupe orice legătură cu 
orice păcat, cu orice obicei rău, orice rău moştenit sau cultivat, indiferent de natura lui. El ne-a dat 
propria Lui libertate şi când aceasta este rostită, nimic nu mai poate fi adăugat. Este a voastră pentru ca 
să o revendicaţi prin credinţă. Dacă nu cunoaşteţi calea de a ieşi din închisoare – cereţi-I lui Hristos şi El 
v-o va descoperi. El este Calea. Acceptaţi-L pe El în plinătatea Lui; studiaţi perfecţiunea manifestării 
vieţii Sale; predaţi-vă ei şi apoi mergeţi în libertatea cu care Hristos v-a făcut liberi. 

 
CINE POATE VESTI ACEASTĂ SOLIE? 

 
Încă un lucru – cel mai mare dintre toate – Cine este uns ca să vestească această solie a libertăţii? 

Veţi spune „Hristos”. Adevărat; dar era fiul unui tâmplar, El Însuşi un tâmplar calificat, Cel care a citit 
această solie semenilor şi celor familiari, spunând: „Astăzi s-a împlinit această Scriptură.” El a fost 
trimis de Domnul cu solia libertăţii şi a mângâierii şi „cel pe care îl trimite Dumnezeu vorbeşte cuvintele 
lui Dumnezeu”; şi invers, oricine a primit Cuvântul lui Dumnezeu este trimis. Dumnezeu „ne-a împăcat 
cu El Însuşi prin Hristos” şi „ a pus în noi cuvântul împăcării”, aşa că suntem ambasadori în numele lui 
Hristos, ca şi cum Dumnezeu ar implora prin noi în locul lui Hristos; aşa că ne rugăm în locul lui 
Hristos: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu”. 2 Corinteni 5:18-20. 

Ungerea este prin Spiritul lui Dumnezeu şi oricine care se întoarce la mustrările lui Dumnezeu, care 
sunt calea vieţii, are Spiritul turnat peste el, iar cuvintele lui Dumnezeu îi sunt descoperite (Proverbe 
1:23) şi astfel este trimis cu solia. Amintiţi-vă de asemenea că aceste cuvinte au fost rostite evreilor prin 
omul Isaia, aproape opt sute de ani înainte ca Isus să le citească în sinagoga din Nazaret; şi au fost 
rostite cu buze care ardeau, cu toată inima. Isaia nu a fost un actor, ci a simţit fiecare cuvânt pe care l-a 
rostit. Nu vorbea despre ceva ce nu însemna nimic pentru el şi care nu putea însemna nimic pentru 
nimeni timp de sute de ani. Libertatea sufletului era pentru poporul „din zilele lui Ozia, Iotam, Ahaz şi 
Ezechia”; iar lui Isaia, al cărui suflet s-a bucurat în Dumnezeu îmbrăcându-se cu neprihănirea ce a 
primit-o (Isaia 61:10) – curăţirea păcatului său şi îndepărtarea nelegiuirii sale (Isaia 6:7) – i s-a 
încredinţat să o proclame. La fel este oricine care doreşte să accepte ungerea; căci nu spune solia celor 
care vor să audă: „Veţi fi numiţi preoţi ai Domnului, oamenii vă vor numi slujitorii Dumnezeului 
nostru?”. Oh, este minunat să fii liber, dar aceasta este foarte mic în comparaţie cu experienţa de a 
elibera pe alţii. 
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CAPITOLUL 75 
VEGHEREA ŞI ZELUL LUI DUMNEZEU 

PENTRU POPORUL SĂU 
 

(Isaia 62:1-12, Traducerea Lowth) 
1. De dragul Sionului nu voi tăcea; de dragul Ierusalimului nu mă voi odihni; până ce 

neprihănirea ei va izbucni ca o lumină puternică şi mântuirea ei ca o torţă aprinsă. 
2. Naţiunile vor vedea neprihănirea ta şi toţi regii slava ta; vei fi numit cu un nume nou pe 

care îl va stabili gura lui Iehova pentru tine. 
3. Vei fi o coroană frumoasă în mâna lui Iehova; o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. 
4. Nu ţi se va mai spune: „Părăsito!”. Nici ţării tale nu i se va mai zice: „Pustiito!”. Ci vei fi 

numită „Obiectul plăcerii Mele”, iar ţara ta: „Femeia măritată”, căci Iehova se va bucura de tine, 
iar ţara ta va fi unită în căsătorie. 

5. Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se va uni Răscumpărătorul tău cu tine; şi cum se 
bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine. 

6. Peste zidurile tale, Ierusalime, am pus păzitori ziua; şi toată noaptea nu vor tăcea. Voi care 
vestiţi numele lui Iehova! 

7. Nu tăceţi, nici nu Îl lăsaţi să se odihnească în tăcere până ce va întemeia şi până când va 
restitui Ierusalimului slava pe pământ. 

8. Iehova a jurat pe dreapta Sa şi pe braţul Lui puternic; nu voi mai da grânele tale ca hrană 
pentru vrăjmaşii tăi; fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care ai lucrat; 

9. Ci cei care culeg recolta vor mânca şi vor lăuda pe Iehova; şi cei ce strâng viile le vor mânca 
în curţile Mele sacre. 

10. Treceţi, treceţi pe porţi; pregătiţi calea pentru popor! Construiţi, construiţi digul; curăţiţi-
l de pietre! Înălţaţi un steag pentru naţiuni! 

11. Iată, Iehova a vestit astfel către marginea pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: ‚Iată, 
Mântuitorul tău vine! Iată, răsplata Lui este cu El şi recompensa lucrării Sale înaintea Lui.’” Ei 
vor fi numiţi: „Poporul sfânt şi răscumpărat al lui Iehova”; 

12. Iar tu vei fi numită: „Cetatea mult dorită şi nepărăsită”. 
 
Este clar de văzut că Dumnezeu este Cel care vorbeşte în acest capitol. El este Cel care spune că nu 

va tăcea până ce neprihănirea poporului Său – întregul Ierusalim – ţâşneşte ca o lumină puternică. 
Atunci când luăm în considerare acest lucru, câtă mângâiere găsim în aceste cuvinte! Dumnezeu S-a 
împovărat cu cazul nostru. El este interesat de noi. Acum, de vreme ce Dumnezeu doreşte atât de mult 
neprihănirea noastră şi a spus că nu va slăbi eforturile până la acel sfârşit, ce ne poate ţine departe de a fi 
neprihăniţi dacă ne dorim? Dumnezeu este atotputernic şi ceea ce a promis, este capabil să realizeze. 
Nimeni să nu spună că este imposibil să trăieşti fără păcat. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. 

Dumnezeu ne salvează pentru slujire. El nu este mulţumit doar că ne face pe noi neprihăniţi şi că ne 
mântuieşte astfel, El vrea, de asemenea, ca neprihănirea să strălucească pentru a-i lumina pe alţii şi 
mântuirea să ţâşnească din poporul Său, la fel cum face din El Însuşi. Ce se va întâmpla când toţi 
oamenii vor vedea neprihănirea şi mântuirea pe care El ne-o aduce? – „Mulţi vor vedea şi se vor teme şi 
se vor întoarce la Domnul.” Psalmul 40:1-3. 

Comparaţi versetul 2 cu Apocalipsa 2:17. Ce relaţie intimă şi tovărăşie iubitoare ne descoperă! Doi 
prieteni, care sunt mai mult decât amici, se cunosc deseori după un nume care nu este ştiut de alţii. Ar 
însemna trădarea încrederii, aproape un sacrilegiu dacă ar folosi numele înaintea altora. Este un semn al 
iubirii şi încrederii reciproce. Astfel Îşi ia Dumnezeu poporul într-o intimă relaţie cu Sine şi nu îl ia doar 
ca întreg, ci pe fiecare individual. Are un nume special pentru fiecare, care este cunoscut doar de El şi 
de acel individ. Iubirea Sa este infinită şi de aceea este suficientă pentru fiecare. Nu va exista gelozie 
pentru că un altul primeşte aceeaşi atenţie. Cât de preţioase sunt gândurile Lui faţă de noi! 

„Domnul are plăcere în poporul Său; El va înfrumuseţa pe cel smerit cu mântuire.” Psalmul 149:4. 
Va face din ei chiar o coroană de slavă şi o diademă regală. Gândiţi-vă la poziţia înălţată la care 
Dumnezeu Îşi ridică poporul. Va face din el coroana Sa de slavă; vor fi un ornament pentru El. Ce 
stimulent pentru a merge demn de chemarea lui Dumnezeu! 

Câţi oameni există care se numesc Părăsiţi? „Sunt mulţi cei care spun despre sufletul meu: ‚Nu este 
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ajutor pentru el de la Dumnezeu.’” Psalmul 3:2. Diavolul a spus multor oameni că au comis păcate care 
nu mai pot fi iertate şi că Dumnezeu i-a părăsit; e trist să o spunem, dar el are agenţi pe pământ care 
repetă cuvintele. Însă „Domnul nu alungă pe vecie”. Pl. 3:31. „Pe cel ce vine la Mine, nicidecum nu-l 
voi da afară.” Ioan 6:37. „Niciodată nu te voi lăsa, niciodată nu te voi părăsi.” Evrei 13:5. Oricine este 
asuprit de gândul că Dumnezeu l-a părăsit, poate să ştie că nu este aşa; deoarece faptul că este trist din 
cauza presupusei alungări este dovada că el nu doreşte să fie despărţit de Dumnezeu; şi doar omul este 
cel care poate realiza o astfel de despărţire. Mulţumim lui Dumnezeu, vine în curând timpul când nimeni 
nu va mai putea numi pe celălalt Părăsit, căci va fi văzut de toţi că Dumnezeu este în mijlocul poporului 
Său. Dar dacă ne vom bucura vreodată în mântuirea lui Dumnezeu, ar trebui să o facem acum. 
Dumnezeu nu a părăsit Sionul. Vezi Isaia 49:14-16. De aceea, „strigă, locuitor al Sionului, căci mare 
este Sfântul lui Israel în mijlocul tău”. Isaia 12:6. 

Au fost puşi păzitori pe zidurile Sionului de Dumnezeu Însuşi. Aceasta este o dovadă că Dumnezeu 
nu Şi-a părăsit poporul. Diavolul este cel care îi face să creadă că Dumnezeu i-a părăsit, deoarece ştie că 
atunci când se simt în afara grijii lui Dumnezeu, sunt o pradă uşoară pentru el. Dar Dumnezeu spune 
despre via Sa – poporul Său – „Ca nu cumva să o vatăme cineva o voi păzi zi şi noapte”. Isaia 27:3. 
Astfel, păzitorii pe care El îi numeşte şi a căror datorie este să sune alarma pericolului şi de asemenea de 
a da veştile bune, nu trebuie să tacă nici ziua, nici noaptea. Ei sunt aceia care trebuie să amintească 
poporului de Domnul. Lor El le spune: „Nu tăceţi, nici nu Îl lăsaţi să se odihnească”. „Nu vă odihniţi şi 
nu Îi daţi odihnă” până când va face din Ierusalim lauda întregului pământ – până când poporul Său va fi 
salvat şi făcut să locuiască în Noul Ierusalim, capitala noului pământ. Cât de diferit este Dumnezeu de 
judecătorul nedrept! Vezi Luca 18:1-8. Judecătorul nedrept nu a vrut să fie deranjat; nu a vrut ca cineva 
– săracul cel puţin – să vină la el ca să ceară vreun ajutor. Dar Dumnezeu, dimpotrivă, ne imploră să 
venim la El şi să ne spunem problemele şi nevoile. „Veniţi oricând, veniţi ziua sau noaptea; veniţi atât 
ziua, cât şi noaptea, nu lăsaţi să existe nici o întrerupere de moment, ci continuaţi să Îmi faceţi cereri!” 
este ceea ce spune Dumnezeu. Ce Tată iubitor! De ce să fie cineva atât de bănuitor că va fi lipsit de 
ceva? 
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CAPITOLUL 76 
MÂNTUITORUL PUTERNIC 

 
(Isaia 63:1-19, Traducerea Lowth) 

1. Cor: Cine este acesta care vine din Edom? Cu hainele viu colorate din Boţra? Acesta, care 
este măreţ în veşmântul Lui, mărşăluind în măreţia tăriei Lui? 

Mesia: Sunt Eu, Cel care vesteşte neprihănirea şi care sunt puternic de a salva. 
2. Cor: De ce Îţi este veşmântul roşu? Şi hainele Tale, ca ale unuia care calcă în teasc? 
3. Mesia: Singur am călcat în teasc şi nu a fost nimeni cu Mine dintre popoare. I-am călcat în 

furia Mea, i-am călcat în mânia Mea; şi sângele vieţii lor a fost stropit pe hainele Mele şi Mi-am 
pătat toate veşmintele. 

4. Căci ziua răzbunării era în inima Mea şi anul celor răscumpăraţi ai Mei venise. 
5. M-am uitat şi nu era nimeni ca să ajute; am fost uimit că nu era nimeni ca să sprijine, de 

aceea propriul Meu braţ a lucrat mântuirea pentru Mine şi indignarea Mea M-a susţinut. 
6. Am călcat popoarele în mânia Mea şi i-am zdrobit în indignarea Mea; am vărsat sângele 

vieţii lor pe pământ. 
7. Voi însemna îndurările lui Iehova, laudele Lui, în conformitate cu tot ce ne-a oferit El; voi 

însemna bunătatea Sa faţă de casa lui Israel! Pe care le-a arătat-o prin afecţiunea şi marea Sa 
bunăvoinţă. 

8. Căci El a spus: „Cu siguranţă, ei sunt poporul Meu, copii care nu se vor dovedi falşi”; şi a 
devenit Mântuitorul lor în toate necazurile lor. 

9. Nu a fost nici un sol, nici un înger al prezenţei Sale care să îi salveze; prin iubirea şi 
indulgenţa Sa, El Însuşi i-a răscumpărat; i-a luat şi i-a purtat în toate zilele din vechime. 

10. Dar ei s-au răzvrătit şi au întristat Spiritul Său cel sfânt; aşa că El a devenit duşmanul lor 
şi a luptat împotriva lor. 

11. El Şi-a amintit de zilele din vechime, de Moise, slujitorul Său; cum i-a scos din mare, cu 
Păstorul turmei Lui, cum a pus în pieptul lui Spiritul Său Sfânt. 

12. Sprijinindu-l pe Moise cu braţul Său măreţ pe dreapta sa în marşul lui; despicând apele 
înaintea lor ca să Îşi facă un nume veşnic. 

13. Conducându-i prin abis ca un cal de luptă pe câmpie, fără obstacol. 
14. Cum coboară turma în vale, aşa i-a condus spiritul lui Iehova; aşa ai condus Tu pe poporul 

Tău, ca să Îţi faci un nume slăvit. 
15. Priveşte jos din cer şi vezi, din locuinţa Ta sfânta şi măreaţă: unde este zelul Tău şi puterea 

Ta măreaţă; dorinţa măruntaielor Tale şi afecţiunea Ta tandră? Sunt ele reţinute de la noi? 
16. Cu adevărat, Tu eşti Tatăl nostru, căci Avraam nu ne cunoaşte şi Israel nu ne recunoaşte. 

Tu, Iehova, eşti Tatăl nostru; oh, scapă-ne de dragul Numelui Tău! 
17. De ce Iehova tolerezi să greşim de la căile Tale? Ca să ne căleşti inimile cu teama de Tine? 

Întoarce-Te de dragul slujitorilor Tăi, de dragul seminţiilor moştenirii Tale. 
18. Puţin au luat ei în posesie muntele Tău cel sfânt, că vrăjmaşii noştri au călcat în picioare 

sanctuarul Tău; 
19. Mult timp am fost ca cei pe care nu îi conduci Tu, care nu au fost numiţi după numele Tău. 
 
Cu siguranţă studentul nu poate să nu fie izbit de viaţa şi energia traducerii lui Lowth din acest 

capitol. Se va observa că porţiunea impresionabilă este foarte clar făcută de felul în care este prezentată 
la prima vedere. Un cor de voci este prezentat punând întrebări şi că Hristos este Cel care răspunde nu 
poate fi nici cea mai mică îndoială. 

Versetul 9 este tradus atât de diferit de versiunea obişnuită care este atât de bine cunoscută şi care a 
dat atât de multă mângâiere multora încât se cer câteva cuvinte de explicaţie. Diferenţa se datorează 
faptului că în acest loc Lowth a urmat Septuaginta şi nu versiunea ebraică. Care este mai în armonie cu 
textul original nu poate fi stabilit, dar cititorul atent va vedea că versetul aşa cum este tradus aici nu 
conţine mai puţină mângâiere decât în traducerile noastre englezeşti obişnuite şi că până la urmă 
conduce spre acelaşi lucru. Ideea este că nu unui înger care stă în prezenţa lui Dumnezeu i s-a 
încredinţat mântuirea lui Israel, indiferent cât este el de aproape, ci Dumnezeu Însuşi S-a ocupat de 
cazul lor şi i-a purtat. El Însuşi a fost Mântuitorul lor. Acesta este bineînţeles adevărul Evangheliei, în 
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perfectă armonie cu ceea ce este exprimat în cuvintele lui Pavel, rostite bătrânilor din Efes, referitoare la 
„biserica lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu însuşi sângele Său”. Fapte 20:28. În sprijinul gândului 
transmis de traducerea din Septuaginta, putem observa că, după ce Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Iată, 
trimit un înger înaintea ta ca să te păzească pe cale, ca să te ducă în locul pe care l-am pregătit” (Exodul 
23:20), Moise a spus: „Vezi, mi-ai spus: ‚Du pe poporul acesta!’ şi nu m-ai lăsat să ştiu pe cine ai trimis 
cu mine”, iar Dumnezeu a răspuns: „Prezenţa Mea [literal: faţa Mea] va merge cu tine şi îţi voi da 
odihnă.” Exodul 33:12, 14. Studentul va găsi mângâiere în ambele traduceri şi nu trebuie să îşi tulbure 
mintea referitor la care dintre ele este mai aproape de original. 

Pare ciudat că a existat vreodată o idee greşită despre timpul la care se aplică acest capitol; ea nu ar 
fi existat dacă oamenii s-ar fi ţinut doar de text. Dar un cântec foarte bine cunoscut, ori a imprimat o 
idee greşită în minţile oamenilor, ori a fost vocea unei idei obişnuite într-o asemenea extindere încât 
trebuie atrasă atenţia. În cântecul: „Puternic ca să salveze”, se transmite ideea că acest pasaj descrie 
răstignirea de pe Calvar şi ca răspuns la întrebarea: „De ce este veşmântul Tău roşu”, scriitorul spune în 
dreptul răspunsului Domnului: „Încărcat cu milă, propriul Meu braţ a adus mântuirea”. 

Acum, este adevărat că „mila Lui dăinuieşte veşnic”, dar textul spune: „Propriul Meu braţ Mi-a adus 
mântuire şi furia Mea M-a sprijinit. Am călcat popoarele în mânia Mea şi i-am făcut să bea din furia 
Mea; am vărsat sângele vieţii lor la pământ.” Cum anume a putut cineva care citeşte acest capitol să 
scrie acel cântec şi totuşi să treacă pe lângă sau în mod deliberat să pervertească aceste cuvinte pe care 
tocmai le-am citat aşa încât să scrie ce a scris, este o taină. 

Dacă studentul va compara capitolul 34 din Isaia cu Apocalipsa 19:11-21, în special versetele 13 şi 
15 cu versetele din lecţia noastră, nu poate fi nici cea mai mică îndoială la ce se referă. Nu este nimic 
mai puţin decât Judecata ultimei zile – timpul când păcătoşii care în mod persistent şi intenţionat au 
respins pe Domnul îşi întâlnesc ruina. Ţara Idumea, Edom, reprezintă întregul pământ. „Indignarea 
Domnului este asupra tuturor naţiunilor şi furia Lui peste toate armatele”: „căci Domnul are un 
sacrificiu în Boţra şi un mare măcel în ţara lui Idumea.” Isaia 34:2-6. „Este ziua răzbunării Domnului şi 
anul recompensei pentru controversa Sionului.” Versetul 8; comparaţi Isaia 63:4. 

Dar neîmpotrivindu-ne faptului că acest capitol Îl reprezintă fără îndoială pe Hristos întorcându-Se 
de la distrugerea celor răi, nu trebuie să pierdem din vedere crucea. Apare aici, cu toate că acest capitol 
nu se referă deloc la Calvar. Crucea lui Hristos nu este un lucru de o zi; acoperă tot timpul de la 
Paradisul pierdut până la Paradisul restaurat şi apoi efectele ei continuă în eternitate. A doua venire a lui 
Hristos, pentru Judecată, este doar desăvârşirea răstignirii. El vine ca să Îşi salveze poporul şi doar prin 
cruce poate fi cineva salvat. În al treilea capitol din Habacuc avem tabloul triumfului lui Hristos asupra 
vrăjmaşilor Săi, când înaintează în ţară cu indignare şi îi treieră pe păgâni cu mânie (versetul 12) şi se 
spune: „Tu ai ieşit pentru mântuirea poporului Tău”. Versetul 13. Dacă nu ar exista cea de-a doua venire 
a lui Hristos, crucea ar fi suportat totul pe Calvar în van, ar fi incompletă. Fiecare persoană poate avea 
acum – „astăzi” – o mântuire completă, deplină şi desăvârşită; totuşi mântuirea nu este completă, nu 
doar în ceea ce priveşte tot trupul poporului lui Dumnezeu, ci în ceea ce îi priveşte şi pe indivizi, până 
ce Hristos va veni. Căci, în primul rând, doar la venirea Lui sfinţii din toate veacurile pot fi cu El (Ioan 
14:1-3; 1 Tesaloniceni 4:13-18) şi în al doilea rând, ultimele zile vor fi atât de pline de pericole pentru 
poporul lui Dumnezeu, încât doar arătarea Lui bruscă va opri scopul lumii rele de a-i omorî pe toţi. 

Puterea celei de-a doua veniri a lui Hristos este puterea crucii. În Habacuc 3:4, margine, citim că la 
venirea Lui pentru a se răzbuna „raze strălucitoare provin din coasta Sa şi acolo se ascundea puterea 
Sa”. Acea coastă a fost străpunsă de spada romană şi din ea a curs sângele şi apa vieţii; dar aceea este 
slava Lui şi puterea prin care salvează pe răscumpăraţii Săi de toţi duşmanii lor. „Hristos a murit pentru 
cel păcătos”, deoarece El a suferit tot ceea ce nepocăitul încăpăţânat va suferi la sfârşit. A fost făcut 
păcat pentru noi toţi şi în crucea lui Hristos vedem soarta păcătosului. Distrugerea celor răi, ca şi 
mântuirea celor neprihăniţi se găsesc în cruce, căci ambele fac parte dintr-un singur lucru. Toată 
puterea, slava şi măreţia celei de-a doua veniri a lui Hristos sunt în cruce chiar acum pentru a salva pe 
oricine vine la ea. Citiţi toate referinţele la Judecata finală pe care le puteţi găsi, gândiţi-vă la trâmbiţa 
lui Dumnezeu şi la glasul arhanghelului care zguduie nu numai pământul aşa încât mormintele se 
deschid şi morţii aud şi ies, ci de asemenea cerurile, şi atunci, în loc să tremuri de groază la gândul 
viitorului, bucură-te în cunoştinţa că toată această putere de neconceput este la dispoziţia ta în crucea lui 
Hristos pentru mântuirea prezentă. Cei care au cunoştinţă de ea şi aşteaptă cea de-a doua venire ar trebui 
să fie oameni care mai presus de orice alţi pretinşi creştini de pe pământ să mărească şi să se bucure în 
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puterea crucii. Trebuie să fie tema lor constantă, grandoarea şi slava sa, măreţia ei infinită şi 
atotcuprinzătoare, devenind tot mai vizibilă pe măsură ce se apropie de desăvârşirea ei, până când doar 
ea le umple viziunea şi fiinţa. 

Este imposibil să examinăm tot capitolul, dar oricine a citit primul verset în înţelesul corect va fi 
capabil să citească restul cu mai multă înţelegere. Observaţi că braţul Domnului care lucrează atât de 
puternic distrugerea celor răi este acela care strânge mieii şi îi poartă. Isaia 40:11. Dumnezeu Însuşi Îşi 
poartă poporul, chiar dacă sunt încărunţi de vârstă, pentru El sunt tot copii care să fie aduşi la sânul Lui. 
„Binecuvântaţi sunt cei care îşi pun încrederea în El.” 
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CAPITOLUL 77 
REVELAŢIA LUI DUMNEZEU 

 
(Isaia 64:1-12, Traducerea Lowth) 

1. Oh, de ai despica cerurile, de ai coborî, munţii s-ar topi în prezenţa Ta! 
2. Ca focul care aprinde vreascurile, ca focul care face apa să fiarbă, ca să Îţi facă numele 

cunoscut vrăjmaşilor Tăi pentru ca naţiunile să tremure în prezenţa Ta. 
3. Când ai făcut lucruri minunate la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât; şi prezenţa Ta a topit 

munţii. 
4. Căci niciodată nu a auzit omul, niciodată nu a observat urechea, nici ochiul nu a văzut un 

Dumnezeu în afară de Tine care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în El. 
5. Tu întâmpini cu bucurie pe cei care lucrează neprihănirea, care Îşi aduc aminte de Tine în 

căile Tale. Iată! Tu eşti mânios, pentru că noi am păcătuit, din cauza faptelor noastre, pentru că 
am fost rebeli. 

6. Şi cu toţii suntem ca ceva pângărit şi ca o haină respingătoare sunt toate faptele noastre 
neprihănite; ne ofilim ca o frunză, cu toţii; şi păcatele noastre ne-au dus departe ca vântul. 

7. Nu este nici unul care să invoce numele Tău, care să se ridice şi să se ţină de Tine; de aceea 
Ţi-ai ascuns faţa de noi şi ne-ai lăsat în mâna nelegiuirilor noastre. 

8. Dar Tu, Iehova, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul şi Tu ne-ai format; cu toţii suntem 
lucrarea mâinilor Tale. 

9. Nu Te mânia, oh, Iehova, total; nici nu Îţi aminti totdeauna nelegiuirea. Iată, uite-te la noi, 
Te implorăm; noi suntem poporul Tău. 

10. Cetăţile sfinte au devenit o pustie; Sionul a devenit o pustie, Ierusalimul este pustiit. 
11. Templul nostru măreţ şi sfânt în care Te lăudau părinţii noştri este ars de foc în totalitate 

şi toate obiectele dorinţelor noastre au devenit o devastare. 
12. Te vei opri Tu la aceste lucruri, oh, Iehova? Vei tăcea Tu şi ne vei îndurera încă amarnic? 
Cheia acestei lecţii se găseşte în versetul 4, un verset care este deseori citat aşa cum apare în 1 

Corinteni 2:9 şi aproape mereu greşit înţeles. Ideea obişnuită a textului jefuieşte toată aplicaţia prezentă, 
practică şi în consecinţă, cititorul nu găseşte ajutor prezent sau mângâiere în el. Doar se uită înainte, în 
viitor, la un timp când Dumnezeu va descoperi în Noul Ierusalim lucruri pe care nimeni nu şi le-a 
imaginat. Este destul de adevărat că Dumnezeu a pregătit lucruri minunate pentru poporul Său care vor 
fi revelate la venirea lui Hristos care vor depăşi infinit tot ce au gândit minţile umane sau tot ce au vorbit 
gurile umane; dar nu la aceasta se referă textul aici. 

Să citim 1 Corinteni 2:9, 10 aşa cum este dat într-o traducere minunată. După ce a spus: „Vorbim 
înţelepciunea lui Dumnezeu” şi apoi aducând în discuţie faptul că nici unul dintre prinţii acestei lumi nu 
o cunosc, apostolul repetă gândurile cu alte cuvinte: „Vorbim, după cum este scris, ceea ce ochiul nu a 
văzut, urechea nu a auzit şi inima omului nu a conceput – ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care Îl 
iubesc. Dar Dumnezeu ni le-a revelat nouă prin Spiritul Său; căci Spiritul cercetează totul, chiar 
adâncimile lui Dumnezeu”. Deci, ce fac cunoscut solii lui Dumnezeu? – Pe Dumnezeu, aşa cum este 
descoperit în Hristos, înţelepciunea lui Dumnezeu. Spiritul cercetează adâncimile lui Dumnezeu cu 
scopul de a ni-L revela nouă pe El în perfecţiunea Sa. 

Dar despre lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc? Care sunt ele? – 
„Lucrurile lui Dumnezeu” – „lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” – „căci care om cunoaşte lucrurile 
omului, în afară de spiritul omului care este în el? Tot aşa nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, în 
afară de Spiritul lui Dumnezeu”. Iar Spiritul cercetează acele lucruri adânci ca să ni le reveleze nouă. 
Aceste lucruri – lucrările lui Dumnezeu – propriul Său caracter – le-a pregătit pentru cei care Îl iubesc. 
De la întemeierea lumii nici un popor nu a văzut un alt Dumnezeu în afară de Iehova care „să lucreze 
pentru cel care Îl aşteaptă”. El ni Se dă pe Sine şi în El consistă toate lucrurile. Dar El este acum; El este 
din veşnicie în veşnicie, întotdeauna acelaşi. Isus Hristos este „acelaşi ieri, azi şi în veci”. Numele Lui 
este EU SUNT. Şi S-a dat pe Sine pentru noi. De aceea, toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a 
pregătit în El – „mai presus de ce putem noi să cerem sau să gândim” – sunt ale noastre acum. 
Dumnezeii naţiunilor nu sunt nimic; nu reprezintă decât imaginaţia din inimile oamenilor, şi fiind nimic 
este natural să ceară lucrări şi jertfe omeneşti. Astfel, toată închinarea la idoli constă în ceea ce pot 
oamenii să facă. Dar Dumnezeu este totul şi de acea este natural ca El să dea în loc să primească. 
Nimeni nu Îi poate da ceva, ci El dă totul şi dă acum. De ce nu? Acum este timpul când avem cea mai 
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mare nevoie şi este în caracterul lui Dumnezeu să dea darul exact când este nevoie. 
Această revelaţie a lui Dumnezeu este în tot ce a făcut El. Romani 1:20: „Lucrurile invizibile ale lui 

Dumnezeu sunt clar văzute de la crearea lumii fiind observate prin lucrurile pe care le-a făcut, chiar 
puterea Lui veşnică şi divinitatea Sa.” Nu există scuză pentru ignoranţa cuiva despre Dumnezeu, „căci 
ceea ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu [adică puterea Lui veşnică şi divinitatea Sa] se manifestă în 
ei, căci Dumnezeu S-a manifestat în ei”. Versetul 19. Adevărata Lumină – Cuvântul făcut trup, Cuvântul 
vieţii – „luminează pe orice om care vine în lume”. Dacă cineva nu cunoaşte pe Domnul este din cauza 
faptului că ochii lui sunt orbiţi faţă de lumină, aşa că nu poate vedea lumină în lumina Sa şi urechile lui 
sunt surde la sunetele care marchează prezenţa Sa. 

Aceasta este situaţia. Dumnezeu este aproape în fiecare rază de soare, cu toate acestea oamenii nu Îl 
zăresc. Lumina Lui nu este lumină pentru ei, deoarece pentru ei este ceva de la sine înţeles. Dumnezeu a 
făcut lucruri minunate tot timpul vieţii noastre şi de la întemeierea lumii, totuşi le face atât de constant 
încât oamenii au devenit morţi faţă de simţul a tot ce este făcut şi chiar oamenii care sunt numiţi 
înţelepţi discută în mod copilăresc dacă se mai fac sau nu miracole acum. Aşa că profetul, mişcat de 
Spirit, doreşte ca puterea lui Dumnezeu să se arate într-un mod care să surprindă oamenii şi să-i scoată 
din lipsa lor de percepţie, ca să nu se mai oprească privind. Cerurile să se despice şi munţii să se 
topească; să aibă loc lucruri teribile „pentru ca naţiunile să tremure în prezenţa Ta”. 

Totuşi, chiar şi după cea mai mare revelaţie posibilă a lui Dumnezeu, nici o ureche umană nu poate 
auzi, nici o limbă umană nu poate exprima, nici o inimă umană nu poate concepe sau înţelege lucrurile 
lui Dumnezeu lucrate în propria Sa viaţă pentru cei care Îl aşteaptă. „Nici un om nu poate spune că Isus 
este Domnul decât prin Duhul Sfânt.” 1 Corinteni 12:3. Nu carnea sau sângele, nici măcar ale lui Isus 
din Nazaret, ci doar Spiritul lui Dumnezeu poate face cunoscut adevărul că Isus este Hristos, Fiul 
Dumnezeului celui viu. Matei 16:16, 17. „De aceea, de acum încolo nu mai cunoaştem pe nimeni după 
trup; da, deşi L-am cunoscut pe Hristos după trup, totuşi de acum înainte nu Îl mai cunoaştem.” 2 
Corinteni 5:16. Oamenii pot citi cuvintele lui Dumnezeu şi să nu vadă nimic în ele; alţi oameni citesc 
aceleaşi cuvinte şi prin Spiritul văd infinit în ele. Mai mult, gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri mari, 
„foarte adânci” şi cuvintele pe care oamenii le pot rosti sau scrie nu pot exprima plinătatea şi adâncimea 
lor. Totuşi Cuvântul lui Dumnezeu Îl revelează în plinătatea Lui. De aceea, în fiecare cuvânt al lui 
Dumnezeu, în fiecare manifestare a prezenţei Sale, omul spiritual, care „discerne toate lucrurile” va 
întrezări mult mai mult decât s-ar putea vedea prin ochii naturali sau auzi prin urechea naturală. Dar să 
nu uitaţi că acest înţeles adânc se găseşte în cuvinte, nu în afara lor. Spiritul nu este opus Cuvântului, 
deoarece Cuvântul este instrumentul pe care îl foloseşte Spiritul. Spiritul Sfânt este ungerea care face pe 
oameni să cunoască (1 Ioan 2:20), alifia de ochi care dă vedere orbilor. Apocalipsa 3:18. Cel care are 
Spiritul locuind în el, Prezenţa Sa care rămâne, este un văzător. El poate vedea ceea ce alţii nu văd şi de 
multe ori este ridiculizat ca visător. Dar aceasta nu are importanţă. Unele lucruri minunate au fost 
descoperite în visuri. Lucrul important este să avem Spiritul adevărului, prin dragostea adevărului, care 
Îl aduce pe Dumnezeu cu toată puterea Sa şi cu toate darurile Sale în inimă. Astfel este inima curăţată de 
păcat, iar posesorul ei Îl vede şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. De aceea daţi atenţie cuvintelor: „Primiţi 
Duhul Sfânt”. 

Profetul, vorbind în numele tuturor oamenilor, a spus Domnului: Tu „ne-ai lăsat în mâna 
nelegiuirilor noastre”. Isaia 64:7. Versiunea Revizuită spune: „Tu ne-ai consumat prin intermediul 
nelegiuirilor noastre”, care conduce la acelaşi lucru. „Propriile nelegiuiri vor lua pe cel rău şi va fi legat 
de legăturile păcatului lui.” Proverbe 5:22. Oricine păcătuieşte nu face decât să îşi adune „mânia 
împotriva zilei mâniei şi descoperirii judecăţilor drepte ale lui Dumnezeu, care va da fiecăruia după 
faptele lui”. Romani 2:5, 6. Cei nepocăiţi, încăpăţânaţi care la sfârşit sunt „arşi” încât devin „ca şi când 
nici nu au existat”, sunt consumaţi de propriile lor păcate. Păcatul este o cangrenă, este precum rugina, 
care mănâncă fierul la fel de sigur cum focul arde lemnul. Tot aşa păcatul mănâncă viaţa oamenilor, aşa 
că nu sunt decât goliciune. Nimicnicia spre care se îndreaptă cel rău la sfârşit nu este decât manifestarea 
pe faţă a ceea ce a fost tot timpul în viaţa lui de păcat. Hristos, neprihănirea lui Dumnezeu, a cărui viaţă 
ne curăţă de orice păcat, aduce în inimile noastre „toată plinătatea lui Dumnezeu”. 

În versetele 9-12 există un adevăr care se poate neglija. Citim că „cetăţile sfinte sunt o pustie, Sionul 
este o pustie, Ierusalimul o pustie”. Dar au trecut mulţi ani după moartea lui Isaia înainte ca Ierusalimul 
să fie asediat şi luat, templul distrus şi pământul pustiit prin îndepărtarea poporului. Să spunem că 
profetul anticipa? Dacă da, atunci acelaşi lucru se poate spune despre alte părţi ale Scripturii care 
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vorbesc despre lucruri ca şi când ar fi deja împlinite. Mai mult, în acel caz, profeţia ar fi în totalitate fără 
înţeles pentru cei pentru care a fost rostită şi scrisă. În aceste versete vedem că tot ce se spune la un 
moment dat despre cetatea Ierusalimului şi Sion, se aplică în primul rând poporului, de vreme ce 
întotdeauna caracterul poporului a fost cel care a determinat caracterul cetăţii şi al ţării. Când Spiritului 
Sfânt nu i se permite să locuiască în inimile oamenilor, aceştia sunt umpluţi de haos, la fel cum era 
pământul înainte ca Spiritul lui Dumnezeu să plutească pe deasupra. Mai mult, oamenii sunt 
conducătorii pământului, templele lui Dumnezeu şi de aceea despre Sion se spune pe bună dreptate că 
este o pustie atunci când inimile oamenilor sunt o pustie a păcatului. Pământul se află sub blestem 
numai pe socoteala omului şi va fi reînnoit prin aceeaşi putere care îi înnoieşte pe oameni şi prin 
lucrarea acelei puteri în ei. 
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CAPITOLUL 78 
MOŞTENIREA GLORIOASĂ 

 
(Isaia 65:1-25, Traducerea Lowth) 

1. Sunt cunoscut celor care nu întreabă de Mine; sunt găsit de cei care nu Mă căutau; am 
spus: „Iată-Mă, aici sunt” naţiunilor care nu au invocat niciodată numele Meu; 

2. Mi-am întins toată ziua mâinile unui popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, după 
propriile lor hotărâri. 

3. Un popor care Mă provoacă în faţă continuu, sacrificând în grădini şi arzând tămâie pe 
acoperişuri; 

4. Care locuieşte în morminte şi se adăposteşte în peşteri, care consumă carnea porcului; şi 
supa cărnurilor urâcioase este în vesele lor; 

5. Care spune: „Ţine-te, nu te apropia de mine, căci sunt mai sfânt decât tine”. Aceştia aprind 
un fum în nările Mele, un foc ce arde toată ziua. 

6. Iată, aceasta este însemnat înaintea Mea: nu voi tăcea, ci voi răsplăti cu siguranţă; 
7. Voi răsplăti pieptului lor nelegiuirile lor, şi nelegiuire părinţilor lor, spune Iehova, care au 

ars tămâie pe munţi şi M-au dezonorat pe dealuri; da, voi turna în pieptul lor măsura deplină a 
faptelor lor de mai înainte. 

8. Astfel vorbeşte Iehova: „După cum cineva găseşte un strugure bun pe un ciorchine şi spune: 
‚Nu îl distruge, căci este o binecuvântare în el’, aşa voi face Eu de dragul slujitorilor Mei; nu voi 
distruge totul. 

9. Voi face să răsară o sămânţă din Iacob şi din Iuda un moştenitor al muntelui Meu; aleşii 
Mei vor moşteni ţara şi slujitorii Mei vor locui acolo. 

10. Saronul va fi un ţarc pentru turmă şi valea Acor un loc de odihnă pentru turme, pentru 
poporul Meu care M-a căutat. 

11. Dar voi, care L-aţi părăsit pe Iehova şi aţi uitat muntele Meu cel sfânt, care aşezaţi o masă 
pentru Gad şi umpleţi paharul pentru Meni; 

 
12. Pe voi vă dau săbiei, vă veţi apleca pentru măcel. Pentru că am chemat şi nu aţi răspuns; 

am vorbit şi nu aţi auzit; ci aţi făcut ce este rău înaintea Mea şi aţi ales ceea ce nu Îmi place. 
13. De aceea, aşa vorbeşte Iehova: ‚Iată, slujitorii Mei vor mânca, dar voi veţi fi flămânzi; iată, 

slujitorii Mei vor bea, dar vouă vă va fi sete; iată, slujitorii Mei se vor bucura, dar voi veţi fi 
ruşinaţi; 

14. Iată, slujitorii Mei vor cânta de bucuria inimii, dar voi veţi striga de durerea inimii şi veţi 
urla în chinul unui spirit zdrobit’. 

15. Veţi lăsa numele vostru ca un blestem pentru aleşii Mei şi Domnul, Iehova, vă va ucide, iar 
slujitorii Lui vor fi numiţi după un alt nume. 

16. Cine se va binecuvânta pe pământ se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Şi cine va 
jura pe pământ va jura pe Dumnezeul adevărului. Deoarece provocările de dinainte sunt uitate şi 
pentru că ei sunt ascunşi de ochii Mei. 

17. Căci iată, creez ceruri noi şi un pământ nou; cele de dinainte nu vor mai fi amintite, nu vor 
mai fi aduse în minte. 

18. Ci vă veţi bucura în veacul care va veni pe care îl creez; căci, iată! Creez Ierusalimul ca un 
supus al bucuriei şi poporul lui ca un suspus al fericirii; 

19. Mă voi bucura nespus în Ierusalim şi Mă voi înveseli în poporul Meu. Şi acolo nu se va mai 
auzi glasul plânsului şi al strigătului îndurerat; 

20. Nu va mai fi vreun copil cu viaţă scurtă, nici un bătrân care nu şi-a împlinit zilele; căci cel 
ce moare la o sută de ani va muri băiat; şi păcătosul care moare la o sută de ani va fi considerat 
blestemat. 

21. Vor construi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul. 
22. Nu vor construi şi altul să locuiască; nu vor sădi, iar altul să mănânce; căci ca zilele 

copacilor vor fi zilele poporului Meu, si vor purta lucrările mâinilor lor. 
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23. Aleşii Mei nu vor lucra în van; nici nu vor da naştere la o rasă cu viaţă scurtă; căci 

sămânţa lor va fi binecuvântată de Iehova, ei şi odraslele lor după ei. 
24. Şi se va întâmpla că înainte să cheme le voi răspunde; ei vor vorbi şi Eu voi auzi. 
25. Lupul şi mielul se vor hrăni împreună, iar leul va mânca paie precum boul; cât despre 

şarpe, ţărâna va fi hrana sa. Nu vor face rău, nici nu vor distruge pe tot muntele Meu cel sfânt, 
spune Iehova. 

 
Acest capitol este în mod natural împărţit în două părţi, primele şaisprezece versete arătând cine sunt 

cei care formează adevăratul Israel şi că nu o rasă specială sau o naţiune constituie poporul lui 
Dumnezeu, ci aceia care sunt strânşi din „toate naţiunile, neamurile, popoarele şi limbile”; în timp ce 
versetele 17-25 vorbesc despre noul pământ, în care „naţiunea neprihănită care păstrează adevărul” va 
locui în eternitate. 

Pentru a înţelege primele două versete, trebuie numai să citim Romani 10:19-21. Din aceste versete, 
observate în legătură cu cele precedente, şi anume că răsunetul Evangheliei a mers până la marginea 
pământului, învăţăm că se face referire la neamuri prin cuvintele: „Sunt găsit de cei care nu întrebau de 
Mine, sunt găsit de cei care nu Mă căutau” şi că „poporul rebel” către care Dumnezeu Şi-a întins mâinile 
toată ziua este Israelul după trup. Cu comentariul inspirat călăuzindu-ne, nu putem avea nici o dificultate 
în lectura acestui capitol, căci în versetele 3-7 avem un tablou al poporului evreu, mândrindu-se că este 
poporul lui Dumnezeu, indiferent ce urâciuni comiteau. Că strămoşii lor au fost obiectul unor 
binecuvântări speciale în eliberarea din Egipt şi după aceea, faptul că aveau legea, era mândria lor, chiar 
dacă nu păstrau legea. Romani 2:17-23. Se credeau prea sfinţi ca să se asocieze cu păgânii necircumcişi; 
dar Dumnezeu a arătat că un păgân circumcis nu este mai bun decât unul necircumcis, iar credinţa şi 
ascultarea sunt cele care fac diferenţa dintre adevăraţii izraeliţi şi păgâni. 

Creştinul trăieşte moment de moment. Dacă avem o victorie astăzi, nu este o dovadă că vom câştiga 
o alta mâine. Este o dovadă a puterii şi bunătăţii lui Dumnezeu, care trăieşte întotdeauna ca să 
binecuvânteze; dar dacă vom culege beneficiul milei Sale în viitor, nu poate să se întâmple decât prin 
predare şi consacrare continuă. Respiraţia noastră clipă de clipă este o dovadă că Dumnezeu este cu noi; 
dar respiraţia de ieri nu ne va fi de nici un folos astăzi; avem nevoie de forţă proaspătă. Mult mai puţin 
putem beneficia din respiraţia altuia. Astfel, faptul că o persoană îşi bazează încrederea pe faptul că 
aparţine unei denominaţii care la un moment dat în trecut a avut evidenţa prezenţei şi puterii lui 
Dumnezeu, înseamnă a-ţi construi speranţa pentru pâine cu banii care au fost cheltuiţi anul trecut. Este 
un mare lucru că ni s-a încredinţat arca în care sunt oracolele lui Dumnezeu; dar le putem avea şi totuşi 
să fim în continuare captivii păcatului. Mult mai bine este să avem propriile inimi temple ale Spiritului 
Sfânt în adevăr. 

Oricine care cunoaşte ceva din Biblie ştie că este interzisă carnea de porc; dar nimic din Biblie nu ne 
arată atât de clar cum priveşte Dumnezeu animalele necurate şi cei care le consumă decât pasajul din 
versetele 4 şi 5. Acolo mâncarea cărnii de porc este clasată de Domnul alături de cea mai urâcioasă 
idolatrie. Porcul este unul dintre cele mai murdare şi dezgustătoare animale, grosolan în obiceiuri şi 
împarte grosolănia lui tuturor celor care au de-a face cu el; cu toate acestea nu există unul care să aibă o 
cerere mai mare ca aliment pentru oameni. Aici vedem cum a fost pervertită ordinea lui Dumnezeu. 
Satan a făcut ce a putut mai bine ca să inverseze orice plan al lui Dumnezeu şi pentru majoritatea 
omenirii a reuşit, căci mii de pretinşi creştini, ca să nu mai vorbim de cei care nu pretind acest lucru, par 
înclinaţi să facă practicile lor religioase cât mai departe posibil de ceea ce Dumnezeu a ordonat. Când 
Satan a indus oamenii să se închine demonilor în locul lui Dumnezeu, în timp ce pretindeau că Îl slujesc 
pe Dumnezeu, i-a condus să jertfească porci pe altarele lor, spre deosebire de animalele curate şi 
nevinovate care erau jertfite în închinarea lui Dumnezeu. Se potriveşte faptul că porcul este folosit de 
aceia ale căror vieţi sunt devotate în serviciul lui Satan; dar ca bărbaţii şi femeile care pretind că se 
închină Dumnezeului din ceruri şi că sunt controlaţi şi ghidaţi de viaţa pură a lui Isus Hristos, să 
introducă animal murdar în trupurile lor este o parte a tainei fărădelegii. Fiecare este şocat de impietatea 
lui Antioh Epifanul, care a pângărit templul lui Dumnezeu din Ierusalim jertfind porci pe altar, totuşi 
acel templu nu era decât un simbol; gândiţi-vă cu cât este mai mare sacrilegiul de a introduce porcul în 
trupurile noastre care sunt adevăratele temple ale lui Iehova. 

Referitor la dumnezeii păgâni menţionaţi în versetul 11, un scriitor vechi a făcut următorul 
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comentariu înţelept, care ne poate scăpa de multă speculaţie nefolositoare: „De ce să fim îngrijoraţi de 
acest lucru? Este clar, din circumstanţe, că sunt dumnezei falşi, fie că sunt stele sau alte obiecte naturale, 
sau doar o ficţiune. Sfintele Scripturi nu au binevoit să explice mai clar ce erau aceste obiecte ale 
închinării idolatre, ci a ales să spună doar că amintirea lor va fi abolită în întregime. Şi Dumnezeu să fie 
slăvit că sunt atât de deplin abolite încât singura noastră dificultate este să ştim ce fel de lucruri erau 
ele.” 

De ce Lowth a tradus „un strugure bun” în loc de „o viţă nouă” în versetul 8 este imposibil de a 
spune, căci versiunea ebraică obişnuită spune ca în versiunea noastră. Oricum, lecţia nu este afectată 
substanţial de această diferenţă. După cum spune Lowth, arată că Dumnezeu nu ia poporul la grămadă, 
ci ca indivizi. La fel cum noi culegem un strugure bun dintr-un ciorchine al unui rod necules şi alterat, la 
fel Dumnezeu selectează poporul Său din lume sau chiar din bisericile şi societăţile care au un nume 
care aparţine Lui, până ce Israel este compus din cei care sunt fără viclenie şi care aparţin fiecărei 
naţiuni sau clase. Aceasta este în mod evident lecţia din versetul 8; dar mai există o lecţie secundară în 
el după felul în care este tradus în versiunea noastră. Via cea nouă se găseşte pe ciorchine, nu în teascul 
de fermentaţie. Şi o binecuvântare este în ea. Când mâncăm roadele pământului în starea naturală în care 
Dumnezeu Însuşi le-a pregătit pentru noi sau cât de aproape posibil de starea aceasta şi Îl recunoaştem 
pe Dumnezeu în acest dar, primim binecuvântarea propriei Lui vieţi. Viaţa lui Dumnezeu este sfântă şi 
preţioasă şi ar trebui să fim foarte atenţi să nu o pervertim sau să nu o folosim cum se cuvine. Râul vieţii 
de la tronul lui Dumnezeu este perfect curat, dar poate fi contaminat prin abuzul oamenilor; de aceea, ar 
trebui să fim preocupaţi să mergem la izvor şi să luăm viaţa nepervertită direct de la Dumnezeu. 

Marea lecţie din prima parte a capitolului este iubirea minunată, mila şi îndurarea lui Dumnezeu. El 
îi iubeşte pe cei care nu îl iubesc. Cheamă pe aceia care nu au întrebat de El şi se descoperă celor care 
nu s-au gândit la El. Mai mult, nu numai că se descoperă celor care sunt ignoranţi, ci tolerează mult timp 
nestatornicia celor care au cunoscut bunătatea Lui şi nu au apreciat-o. El a spus lui Israel: „Toată ziua 
Mi-am întins mâinile către un popor neascultător”. Minunată iubire! Oh, aceasta poate fi întotdeauna a 
noastră. Poate fi, pentru că Spiritul Sfânt dat gratuit nouă, dacă este primit, varsă în inimile noastre acea 
iubire care „suferă mult şi este blândă”, care „nu caută folosul său, nu este uşor provocată, nu se 
gândeşte la rău”. Nu este a noastră prin natură, dar harul ne poate da natura divină al cărei atribut este. 

În contrast izbitor cu durerea şi chinul inerent ale acestei lumi prezente şi a distrugerii sigure care va 
reprezenta soarta celor care sunt uniţi cu ea, este starea slujitorilor Domnului. Cerurile noi şi pământul 
cel nou va şterge din minte orice gând al lipsei sau al suferinţei îndurate pe acest pământ. Şi pe măsură 
ce acest gând este imprimat în minţile noastre citind această descriere a bucuriei şi păcii lumii care va 
veni, să nu uităm că Dumnezeu a pus deja lumea care va veni în supunere faţă de om şi că acum putem 
să gustăm puterea ei. Chiar acum, în acest timp de încercare şi necaz, în mijlocul vai-ului acestei lumi, 
este a noastră prin Spiritul, ca să cunoaştem „bogăţiile slavei moştenirii Lui în sfinţi”. Ef. 1:18. 
Dumnezeu a pus eternitatea în inimile noastre, aşa că începând chiar de acum să putem fi bucuroşi şi să 
ne veselim pentru totdeauna în ceea ce creează El; căci „dacă este cineva în Hristos, este o nouă creaţie; 
cele vechi s-au dus; iată, toate lucrurile au devenit noi. Dar toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu.” 2 
Corinteni 5:17, 18. 

Comparaţi versetele 17-19 cu Apocalipsa 21:1-5 şi nu va exista îndoială referitoare la aplicaţia lor. 
Domnul nu vorbeşte aici la modul figurativ despre vreo lucrare locală care va fi făcută în vreo naţiune, 
ci vorbeşte despre schimbarea reală care va avea loc peste tot pământul şi foloseşte limbajul cât se poate 
de adaptat înţelegerii noastre. 

Viaţa din lumea care va veni va fi foarte reală. Destul de ciudat, termenul „viaţa reală” transmite 
majorităţii oamenilor ideea de greutate şi suferinţă amară. Ce trist că atât de mulţi cunosc bucuria decât 
în imaginaţie şi nu găsesc fericirea decât în vise. Dar realul – pe care îl creează Dumnezeu – este infinit 
dincolo de cele mai extinse zboruri ale imaginaţiei omeneşti. Slujitorii lui Dumnezeu nu au nevoie de 
imaginaţie, căci ceea ce este real le aduce minunile bucuriei, fericirii şi cunoştinţei care nici nu au fost 
concepute de inima omenească. Nu va exista nimic vag, ceţos sau întunecat pe noul pământ; ci oamenii 
se vor asocia ca şi în această lume, dar fără urmă de păcat. Păcatul a fost cel care a făcut acest pământ 
aşa şi tot ce este necesar pentru ca el să fie reînnoit este ca păcatul să fie îndepărtat de pe el. „Vor 
construi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul.” Vor fi posesiuni ale ţării, dar nu 
cumpărare sau vânzare, căci totul va fi pe gratis ca dar de la Dumnezeu. „Tot ce este al meu este al tău” 
va fi moto-ul fiecărui locuitor. Ce visau socialişti în van şi infinit mai mult este asigurat oamenilor prin 
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Evanghelie. 
„Şi am auzit un glas tare din ceruri spunând: ‚Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va locui 

cu ei; ei vor fi poporul Lui şi El Însuşi va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Şi Dumnezeu va şterge orice 
lacrimă din ochii lor; nu va mai fi moarte, nici suferinţă sau plâns; nici durere; căci lucrurile dinainte au 
trecut.” Apocalipsa 21:3, 4. De aici cunoaştem că versetul 20 al capitolului nostru marchează trecerea 
frontierei. Amintiţi-vă că distrugerea finală a celor răi şi reînnoirea pământului nu va avea loc până la 
cei o mie de ani de după apariţia lui Hristos şi prima înviere (vezi Apocalipsa 20), timp în care sfinţii 
vor domni cu Hristos în noul Ierusalim din cer. În consecinţă, păcătosul de o sută de ani care moare 
blestemat este doar un băiat în comparaţie cu ei. Şaptezeci de ani sunt consideraţi vârsta deplină în 
această viaţă, totuşi păcătosul care moare la o sută de ani, în comparaţie cu un sfânt care domneşte în 
slavă este unul care pare distrus din copilărie. Căci de la timpul venirii lui Hristos nu va mai fi printre 
sfinţi un copil cu viaţă scurtă, ci toţi vor trăi o viaţă veşnică; cu toate acestea, miile de ani care s-ar 
scurge pe capul cuiva nu îl va face bătrân, nici nu va diminua prospeţimea tinereţii. 

Un copac este una din cele mai bune reprezentări ale vieţii tinereşti continue, iar pomul vieţii este 
modelul tuturor. Aşa va fi viaţa întregului popor al lui Dumnezeu. Vor trăi pentru totdeauna atât cât va 
exista pomul vieţii, la care au acces liber. Viaţa lor va fi viaţa lui Dumnezeu. Nu fiţi conduşi pe o 
direcţie greşită prin traducerea lui Lowth „vor purta lucrarea mâinilor lor”. Ideea nu este că vreo lucrare 
a mâinilor lor va deveni aşa uzată că va trebui aruncată, ca hainele pe care le purtăm acum, ci că se vor 
bucura de ele. Vor trăi întotdeauna ca să se bucure de lucrarea lor, nu vor muri şi nu o vor lăsa altora. 
„Nu vor lucra în van, nici nu vor odrăsli pentru necaz, căci ei sunt sămânţa binecuvântată de Domnul 
împreună cu odraslele lor.” 

 
 
 

******* 
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