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1. Evanghelia veşnică 
 

Solia Evangheliei 
 

ând umilii păstori de pe câmpiile Betleemului au fost impresionaţi de strălucirea slavei Domnului 
care îi înconjurase în timp ce îşi priveau turmele în timpul nopţii, temerile lor au fost liniştite de 

glasul îngerilor Domnului care au spus: „Nu vă temeţi, căci, iată, vă aduc veşti bune, care vor fi o mare 
bucurie pentru tot poporul. Căci astăzi vi s-a născut, în cetatea lui David, un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul.” Luca 2:10, 11. 

Cuvintele „veşti bune” provin dintr-un singur cuvânt grecesc tradus în alte părţi prin „Evanghelie”, aşa că 
putem citi, pe bună dreptate, solia îngerului astfel: „Iată, vă aduc Evanghelia marii bucurii, care va fi pentru 
tot poporul”. Prin urmare, în acel anunţ al îngerilor către păstori învăţăm câteva lucruri importante. 

1. Evanghelia este o solie care aduce bucurie. „Împărăţia lui Dumnezeu este… neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.” Hristos este uns cu „untdelemnul bucuriei”, iar El dă „untdelemnul bucuriei în locul 
întristării”. 

2. Este o solie a mântuirii din păcat. Căci înainte de acest moment, acelaşi înger a prezis lui Iosif naşterea 
acestui copil şi a spus: „Îi vei pune numele Isus, căci El va mântui pe poporul Său din păcatele lui.” Matei 
1:21. 

3. Este ceva ce are în vedere pe toţi – „care va fi pentru tot poporul”. „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” Ioan 3:16. 

Aceasta este o asigurare suficientă pentru toţi, dar ca să accentueze faptul că cei săraci au drepturi egale în 
Evanghelie cu cei bogaţi, primul anunţ al naşterii lui Hristos a fost dat oamenilor cu cele mai umile ocupaţii 
ale vieţii. Veştile pline de bucurie nu au fost spuse prima dată marilor preoţi şi scribilor, nici nobililor, ci 
păstorilor. De aceea, Evanghelia nu este dincolo de înţelegerea celor needucaţi. Hristos Însuşi a fost născut şi 
a crescut într-o sărăcie adâncă, El a predicat Evanghelia celor săraci, iar „oamenii obişnuiţi L-au auzit cu 
bucurie”. Marcu 12:37. Dacă Evanghelia a fost prezentată astfel oamenilor obişnuiţi, care formează 
majoritatea întregii lumi, nu există îndoială că ea este o solie mondială. 

 
„Dorinţa tuturor naţiunilor” 

 
Dar, cu toate că Evanghelia este în primul rând pentru săraci, ea nu reprezintă ceva mediocru şi ruşinos. 

Hristos a devenit sărac pentru ca noi să devenim bogaţi. Marele apostol care a fost ales să dea solia regilor şi 
marilor bărbaţi ai pământului, a spus în legătură cu speranţa sa de a vizita marea capitală a lumii: „Mie nu 
îmi este ruşine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
va crede.” Romani 1:16. Singurul lucru căutat de oameni este puterea. Unii o caută prin intermediul bogăţiei, 
alţii prin intermediul politicii, alţii prin învăţătură, alţii în diferite alte moduri, dar indiferent de acţiunea în 
care se angajează oamenii, obiectivul este acelaşi – vreun tip de putere. Există în inima fiecărui om o 
nelinişte, o dorinţă nesatisfăcută, pusă acolo de către Dumnezeu Însuşi. Ambiţia nesăbuită care conduce pe 
unii să calce în picioare pe semenii lor, lupta neîncetată pentru bogăţie şi cercul nesăbuit al plăcerilor în care 
cad mulţi, toate sunt străduinţe zadarnice pentru a satisface această dorinţă arzătoare. 

Dumnezeu nu a pus în inima omenească o dorinţă pentru vreunul din aceste lucruri, ci căutarea lor este o 
pervertire a acelei dorinţe pe care El a sădit-o în sufletul omului. El doreşte ca omul să aibă puterea Sa, dar 
nici unul dintre lucrurile pe care le caută oamenii în mod obişnuit nu oferă puterea lui Dumnezeu. În 
consecinţă, nici unul din aceste lucruri nu satisface omul. Oamenii pun o limită a cantităţii de bogăţie pe care 
o vor acumula, deoarece cred că atunci când acea limită va fi atinsă, vor fi satisfăcuţi; dar când limita fixată a 
fost atinsă, sunt la fel de nesatisfăcuţi ca oricând; de aceea, continuă să caute satisfacţie acumulând bogăţie, 
fără să realizeze că dorinţa inimii nu poate fi împlinită în acest fel. 

Cel care a sădit dorinţa este singurul capabil să o împlinească. Dumnezeu este arătat în Hristos, iar Hristos 
este într-adevăr „dorinţa tuturor naţiunilor” (Hagai 2:7), cu toate că sunt atât de puţini cei care cred că doar în 
El există odihnă perfectă şi satisfacţie. Fiecărui muritor nesatisfăcut i se face invitaţia: „Gustaţi şi vedeţi că 
Domnul este bun; binecuvântat este omul care se încrede în El. Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci 
nu există nici o lipsă pentru cei ce se tem de ei.” Psalmul 34:8, 9. „Cât de preţioasă este bunătatea Ta 
iubitoare, Dumnezeule! Fiii oamenilor se refugiază la umbra aripilor Tale. Ei vor fi satisfăcuţi din abundenţă 
cu bogăţia casei Tale, iar Tu îi vei face să bea din râul plăcerilor Tale.” Psalmul 36:7, 8, R.V. 

C
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Ceea ce oamenii vor în această lume este puterea şi tocmai puterea este ceea ce Domnul vrea ca ei să aibă. 
Dar puterea pe care o caută ei i-ar ruina, pe când puterea pe care El doreşte ca ei să o aibă este puterea care îi 
va salva. Evanghelia aduce tuturor oamenilor această putere şi ea nu reprezintă nimic mai puţin decât puterea 
lui Dumnezeu. Ea este pentru toţi, dacă o vor accepta. Să studiem pentru un timp natura acestei puteri, 
deoarece atunci când am descoperit-o, vom avea înaintea noastră întreaga Evanghelie. 

 
Puterea Evangheliei 

 
În viziunea pe care discipolul cel iubit a avut-o despre timpul chiar de dinaintea venirii Domnului, solia 

Evangheliei care pregăteşte oamenii pentru acest eveniment este astfel descrisă: 
„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 sosit ceasul judecăţii Lui şi închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerurile şi pământul, marea şi izvoarele apelor.’” Apocalipsa 14:6, 7. 

Aici ni se prezintă clar faptul că predicarea Evangheliei constă în predicarea lui Dumnezeu drept Creator 
al tuturor lucrurilor şi chemarea oamenilor de a I se închina ca atare. Aceasta corespunde cu ceea ce am citit 
din epistola către romani, că Evanghelia „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire”. Ceea ce este puterea 
lui Dumnezeu învăţăm puţin mai înainte, unde apostolul, vorbind despre păgâni, spune: 

„Ceea ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu se manifestă în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. Căci lucrurile 
Lui invizibile sunt clar văzute de la crearea lumii, fiind înţelese prin lucrurile făcute, puterea Lui veşnică şi 
divinitatea Sa.” Romani 1:19, 20. Adică, de la crearea lumii încoace, oamenii au putut vedea puterea lui 
Dumnezeu, dacă şi-ar folosi simţurile, căci este uşor de priceput în lucrurile pe care le-a făcut. Creaţia arată 
puterea lui Dumnezeu. Astfel, puterea lui Dumnezeu este putere creatoare. Şi de vreme ce Evanghelia este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, înseamnă că Evanghelia este manifestarea puterii creatoare de a 
mântui oamenii din păcat. 

Dar am învăţat că Evanghelia reprezintă vestea bună a mântuirii prin Hristos. Evanghelia constă în 
predicarea lui Hristos şi El răstignit. Apostolul spune: „Căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să predic 
Evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvintelor, pentru ca nu cumva predicarea crucii lui Hristos să fie făcută fără 
efect. Căci predicarea crucii este nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiţi, ea este 
puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1:17, 18. 

Mai departe: „Noi predicăm pe Hristos răstignit, care pentru iudei este o piatră de poticnire, pentru greci - 
o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Hristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.” 1 
Corinteni 1:23, 24. Şi de aceea a spus apostolul: „Eu, fraţilor, când am venit la voi, nu am venit cu elocvenţa 
vorbirii sau a înţelepciunii, dându-vă mărturia lui Dumnezeu. Căci nu am avut de gând să ştiu altceva între 
voi decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” 1 Corinteni 2:1, 2. 

Predicarea lui Hristos şi El răstignit înseamnă predicarea puterii lui Dumnezeu şi de aceea înseamnă 
predicarea Evangheliei, căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Iar acest lucru este în armonie cu gândul 
că predicarea Evangheliei înseamnă prezentarea lui Dumnezeu drept Creator, căci puterea lui Dumnezeu este 
putere creatoare, iar Hristos este Cel prin care toate lucrurile au fost create. Nimeni nu Îl poate predica pe 
Hristos fără să Îl predice ca fiind Creator. Toţi trebuie să Îl onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl. 
Orice predicare ce eşuează în a face proeminent faptul că Isus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor nu este 
predicarea Evangheliei. 

 
Creaţie şi răscumpărare 

 
„La început era Cuvântul; şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu… Toate lucrurile au 

fost făcute prin El şi nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El… Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a 
locuit printre noi plin de har şi de adevăr.” Ioan 1:1-14. „Prin El au fost create toate lucrurile care sunt în cer 
şi pe pământ, vizibile şi invizibile, fie că sunt tronuri, domnii, stăpâniri sau puteri; toate lucrurile au fost 
create prin El şi pentru El; El este înainte de toate lucrurile şi prin El consistă toate lucrurile.” Coloseni 1:16, 
17. 

Să acordăm mai multă atenţie ultimului text şi să vedem cum creaţia şi răscumpărarea se întâlnesc în 
Hristos. În versetele treisprezece şi paisprezece citim că Dumnezeu „ne-a eliberat de puterea întunericului şi 
ne-a transferat în împărăţia dragului Său Fiu, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, chiar iertarea 
păcatelor.” Şi apoi, după ce menţionează în treacăt cine este Hristos, apostolul ne spune cum anume avem 
răscumpărarea prin sângele Său. Acesta este motivul: „Căci prin El au fost create toate lucrurile” etc. 
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Versiunea Revizuită şi de asemenea alte versiuni, oferă o traducere mai literală: „Căci în El au fost create 
toate lucrurile… şi El este înainte de toate lucrurile şi în El consistă toate lucrurile.” 

Astfel, predicarea Evangheliei veşnice este predicarea lui Hristos, puterea creatoare a lui Dumnezeu, 
singura prin care mântuirea poate veni. Puterea prin care Hristos mântuieşte oamenii din păcat este puterea 
prin care a creat toate lumile. Avem răscumpărarea prin sângele Său; predicarea crucii este predicarea puterii 
lui Dumnezeu; iar puterea lui Dumnezeu este puterea care creează; de aceea crucea lui Hristos are în ea 
putere creatoare. Cu siguranţă, este putere suficientă pentru toţi. Nu e de mirare că apostolul a exclamat: „Să 
mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva în afară de crucea Domnului nostru Isus Hristos.” Galateni 
6:14. 

 
Taina lui Dumnezeu 

 
Pentru unii este posibil să fie un gând nou acela conform căruia creaţia şi răscumpărarea reprezintă 

aceeaşi putere; pentru fiecare este şi întotdeauna trebuie să fie o taină. Evanghelia însăşi este o taină. 
Apostolul Pavel dorea rugăciunile fraţilor pentru ca elocvenţa să-i fie dată, „pentru a face cunoscută taina 
Evangheliei”. Efeseni 6:19. În altă parte el spune că a fost făcut un slujitor al Evangheliei după darul harului 
lui Dumnezeu, dat lui prin lucrarea eficientă a puterii Lui, pentru ca „să predice printre neamuri bogăţiile 
nepătrunse ale lui Hristos şi ca să-i facă pe toţi să vadă care este părtăşia tainei care a fost ascunsă de la 
începutul lumii în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Isus Hristos”. Efeseni 3:8, 9. Aici vedem din 
nou că taina Evangheliei este taina creaţiei. 

Taina a fost descoperită apostolului prin revelaţie. Cum a fost descoperită lui învăţăm din epistola către 
Galateni, unde spune: „Dar vă mărturisesc, fraţilor, că Evanghelia pe care am predicat-o nu este de la vreun 
om. Pentru că nici nu am primit-o, nici nu am învăţat-o de la om, ci prin revelaţia lui Isus Hristos.” Apoi, el 
face lucrurile şi mai precise, spunând: „Dar când I-a plăcut lui Dumnezeu, care m-a pus deoparte din 
pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să Îl descopere pe Fiul Său în mine, ca să Îl predic 
printre păgâni, nu am discutat numaidecât cu carnea sau sângele”. Galateni 1:11, 12, 15, 16. 

Să rezumăm ultimele puncte. 1. Evanghelia este o taină. 2. Este o taină care se face cunoscută prin 
revelaţia lui Isus Hristos. 3. Nu doar că Isus Hristos i-a revelat-o, ci el a fost făcut să cunoască taina prin 
revelaţia lui Isus Hristos în el. Mai întâi Pavel a trebuit să cunoască Evanghelia pentru a putea să o predice 
altora; şi singurul fel în care putea să o cunoască era acela de a-L avea pe Hristos descoperit în El. Prin 
urmare, concluzia este că Evanghelia înseamnă descoperirea lui Isus Hristos în oameni. 

Această concluzie este clar prezentată de către apostol în alt loc, în care spune că a fost făcut un slujitor 
„după hotărârea lui Dumnezeu care mi-a fost dată mie pentru voi, ca să împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu, 
chiar taina care a fost ascunsă timp de veacuri şi de generaţii, dar care acum este arătată sfinţilor Lui, cărora 
Dumnezeu le-a făcut cunoscut care sunt bogăţiile slavei acestei taine printre neamuri, care este Hristos în voi 
speranţa slavei”. Coloseni 1:25-27. 

Astfel suntem pe deplin asiguraţi că Evanghelia înseamnă manifestarea lui Hristos în oameni. Sau, mai 
degrabă, Evanghelia este Hristos în oameni, iar predicarea ei înseamnă arătarea posibilităţii locuirii lui 
Hristos în oameni. Acest lucru este în conformitate cu afirmaţia îngerului, că vor pune lui Isus numele 
Emanuel, „care tălmăcit înseamnă ‚Dumnezeu cu noi’” (Matei 1:23) şi de asemenea cu afirmaţia apostolului 
că taina lui Dumnezeu este Dumnezeu manifestat în trup. Când îngerii au făcut cunoscut păstorilor naşterea 
lui Isus, s-a anunţat că Dumnezeu a venit la om în trup; şi când s-a spus că aceste veşti bune vor fi pentru tot 
poporul, s-a descoperit că taina locuirii lui Dumnezeu în trup omenesc urma să fie arătată tuturor oamenilor 
şi repetată în toţi cei care Îl vor crede. 

Acum să rezumăm tot ce am învăţat până acum. 
1. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Mântuirea este doar prin puterea lui Dumnezeu 

şi oriunde se găseşte puterea lui Dumnezeu, există mântuire. 
2. Hristos este puterea lui Dumnezeu. 
3. Dar mântuirea lui Hristos vine prin cruce, de aceea crucea lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. 
4. Astfel, predicarea lui Hristos şi El răstignit înseamnă predicarea Evangheliei. 
5. Puterea lui Dumnezeu este puterea care creează toate lucrurile. De aceea, predicarea lui Hristos şi El 

răstignit, ca putere a lui Dumnezeu, înseamnă predicarea puterii creatoare a lui Dumnezeu folosită pentru 
mântuirea oamenilor. 

6. Aceasta este aşa pentru că Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor. 
7. Nu doar atât, ci în El au fost create toate lucrurile. El este Cel întâi născut din toată creaţia; când El a 

fost născut, „în zilele veşniciei”, toate lucrurile au fost realmente create, deoarece toată creaţia este în El. 
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Substanţa întregii creaţii şi puterea prin care toate lucrurile urmau să apară erau în Hristos. Aceasta este doar 
o afirmaţie a tainei pe care doar mintea lui Dumnezeu o poate cuprinde. 

8. Taina Evangheliei este Dumnezeu manifestat în trup omenesc. Hristos pe pământ este „Dumnezeu cu 
noi”. Astfel, Hristos locuind în inimile oamenilor prin credinţă înseamnă toată plinătatea lui Dumnezeu în ei. 

9. Iar aceasta nu înseamnă nimic mai puţin decât puterea creatoare a lui Dumnezeu lucrând în oameni prin 
Hristos Isus, pentru mântuirea lor. „Dacă este cineva în Hristos, este o nouă creaţie.” 2 Corinteni 5:17. „Noi 
suntem lucrarea Lui, creaţi în Hristos Isus pentru fapte bune.” Efeseni 2:10. 

Toate acestea sunt indicate de către apostol când spune că a predica bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos 
înseamnă a-i face pe toţi să vadă „care este părtăşia tainei, care de la începutul lumii a fost ascunsă în 
Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Isus Hristos.” 

 
Un rezumat 

 
În următoarea porţiune din Scriptură avem detaliile acestei taine foarte bine rezumate: 
„Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate 

binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Hristos, în conformitate cu alegerea noastră în El înainte de 
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui în dragoste, predestinându-ne pentru adopţie prin 
Isus Hristos pentru El, după buna plăcere a voii Lui, spre lauda slavei harului Său, în care ne-a acceptat în 
Preaiubitul Său. În care avem răscumpărarea prin sângele Său, iertarea păcatelor, în conformitate cu bogăţiile 
harului Său, care abundă către noi în toată înţelepciunea şi priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii Sale, 
în conformitate cu buna plăcere pe care Şi-a propus-o în El Însuşi, ca din voia Sa, la împlinirea timpului, El 
să poată strânge într-unul toate lucrurile în Hristos1, atât cele din cer, cât şi cele de pe pământ; în El, în care 
noi am obţinut o moştenire, fiind mai dinainte hotărâţi, după scopul Celui care lucrează toate lucrurile după 
sfatul voii Sale, ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, care am crezut întâi în Hristos; în care şi voi aţi crezut 
după ce aţi auzit Cuvântul Adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, în care de asemenea după ce aţi crezut 
aţi fost sigilaţi cu Spiritul Sfânt făgăduit, care este garanţia moştenirii noastre până la răscumpărarea 
stăpânirii câştigate, spre lauda slavei Lui. De aceea, eu nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, 
menţionându-vă în rugăciunile mele, pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă 
dea Spiritul înţelepciunii şi revelaţiei în cunoaşterea Lui, luminându-vă ochii înţelegerii pentru ca să puteţi 
cunoaşte speranţa chemării Lui şi bogăţiile moştenirii Lui în sfinţi şi care este măreţia nespusă a puterii Lui 
faţă de noi care credem, în conformitate cu lucrarea puterii Sale tari pe care a lucrat-o în Hristos când L-a 
înviat din moarte şi L-a pus la dreapta Sa în locurile cereşti.” Efeseni 1:3-20. 

Acum vom observa diferitele puncte ale acestei afirmaţii. 
1. În Hristos ni s-au dat toate binecuvântările. „El, care nu a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru 

noi toţi, cum nu ne va da împreună cu El pe gratis toate lucrurile?”. Romani 8:32. 
2. Darul tuturor lucrurilor în Hristos este în conformitate cu faptul că El ne-a ales înainte de întemeierea 

lumii pentru ca în El să obţinem sfinţenia. „Căci Dumnezeu nu ne-a numit spre mânie, ci ca să obţinem 
mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:9. 

3. În acea alegere, destinul determinat pentru noi este acela de a fi fii. 
4. Prin urmare, El ne-a acceptat în Preaiubitul Său. 
5. În Preaiubitul avem răscumpărarea prin sângele Lui. 
6. Toate acestea înseamnă arătarea faţă de noi a tainei, şi anume, că la împlinirea vremii El va strânge 

într-o singură casă toate lucrurile în Isus Hristos, atât cele din cer, cât şi cele de pe pământ. 
7. Acesta fiind scopul exact al lui Dumnezeu, înseamnă că în Hristos am obţinut deja o moştenire, căci 

Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze scopul voii Sale. 
8. Toţi cei care cred în Hristos sunt sigilaţi cu Spiritul Sfânt, care este numit Spiritul Sfânt al făgăduinţei, 

deoarece este siguranţa acestei moşteniri promise. 
9. Acest sigiliu al Spiritului Sfânt este garanţia moştenirii noastre până la răscumpărarea stăpânirii 

câştigate. „Nu întristaţi Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi sigilaţi pentru ziua răscumpărării.” 
Efeseni 4:30. 

10. Cei care au Spiritul ca sigiliu, cunosc care sunt bogăţiile slavei moştenirii, adică, slava moştenirii 
viitoare devine a lor acum, prin Spiritul. 

                                                
1 Unele versiuni, ca cele scandinave de exemplu, traduc: „ca să stabilească o casă” sau „cu privire la o casă” la 

împlinirea vremii. Aceasta este justificată de greacă şi este mult mai clară, când luăm în considerare menţiunea 
următoare despre casa lui Dumnezeu. 
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Vedem că Evanghelia presupune o moştenire; de fapt, taina Evangheliei este chiar stăpânirea moştenirii, 
deoarece în El am obţinut o moştenire. Acum să vedem cum este prezentat acest lucru în Romani 8. Nu vom 
cita tot pasajul, ci doar îl vom rezuma. 

Cei care au Spiritul Sfânt al făgăduinţei sunt fiii lui Dumnezeu: „căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Spiritul 
lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu”. Dar, dacă suntem copii, suntem în mod necesar moştenitori, 
moştenitori ai lui Dumnezeu deoarece suntem copii de Dumnezeu. Şi dacă suntem moştenitori ai lui 
Dumnezeu, suntem comoştenitori cu Isus Hristos. Singurul lucru mai presus de toate pe care Hristos doreşte 
să-l ştim este că Tatăl ne-a iubit pe noi aşa cum L-a iubit pe El. 

Dar ce moştenim împreună cu Hristos? – Oh, toată creaţia, pentru că Tatăl L-a făcut pe El „moştenitor al 
tuturor lucrurilor” (Evrei 1:2) şi a spus că „cel care va birui va moşteni toate lucrurile”. Apocalipsa 21:7. Iar 
acest lucru este arătat de ceea ce urmează în Romani 8. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar slava fiilor 
lui Dumnezeu nu a apărut încă. Hristos era Fiul lui Dumnezeu, totuşi nu a fost recunoscut de către lume; „de 
aceea lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut pe El”. 1 Ioan 3:1. Având Spiritul noi suntem în 
posesia „bogăţiilor slavei moştenirii”, iar acea slavă va fi revelată în noi la timpul cuvenit, într-o măsură care 
depăşeşte cu mult suferinţele prezente. 

„Căci aşteptarea creaţiei este pentru descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creaţia a fost supusă 
deşertăciunii, nu din voia ei, ci datorită Celui care a supus totul în speranţa că şi creaţia însăşi va fi eliberată 
din robia stricăciunii spre libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Pentru că ştim că toată creaţia geme şi suferă 
împreună până acum. Şi nu doar atât, ci şi noi, care avem primele roade ale Spiritului, chiar şi noi gemem, 
aşteptând adopţia noastră, răscumpărarea trupului nostru.” Romani 8:19-23. 

Prin creaţie, omul a fost un fiu al lui Dumnezeu, dar prin păcat a devenit un copil al mâniei, un copil al lui 
Satan, de la care el cere supunere. Dar prin harul lui Dumnezeu în Hristos, cei care cred sunt făcuţi fii ai lui 
Dumnezeu şi primesc Spiritul Sfânt. Astfel, ei sunt sigilaţi până la răscumpărarea stăpânirii câştigate, adică, 
întreaga creaţie, care aşteaptă răscumpărarea ei când slava va fi descoperită în fiii lui Dumnezeu.  

În următorul articol vom continua studiul Evangheliei, în special luând în considerare ceea ce implică 
„stăpânirea câştigată”.  

 
- The Present Truth, 7 mai 1896 
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2. Prima stăpânire 
 

Stăpânirea câştigată 
 

ăscumpărarea înseamnă a cumpăra înapoi. Şi ce trebuie cumpărat înapoi? Evident, ceea ce a fost 
pierdut; căci aceasta a venit Domnul să mântuiască. Şi ce a fost pierdut? Omul, pentru un singur 

lucru; „căci aşa vorbeşte Domnul: v-aţi vândut pe nimic şi veţi fi răscumpăraţi fără bani.” Isaia 52:3. Ce 
altceva a mai fost pierdut? În mod necesar, tot ce a avut omul. Şi ce-a fost aceasta? 

„Dumnezeu a spus: ‚Să facem om după imaginea noastră, după asemănarea noastră; el să stăpânească 
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste târâtoare, peste tot pământul şi peste tot ce se târăşte pe 
pământ.’ Astfel, Dumnezeu a creat omul după imaginea Sa, după imaginea lui Dumnezeu l-a creat, parte 
bărbătească şi parte femeiască i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a spus: ‚Creşteţi şi înmulţiţi-vă, 
umpleţi pământul şi supuneţi-l, stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice creatură vie 
care se mişcă pe pământ.’” Geneza 1:26-28. 

Psalmistul spune despre om: „L-ai făcut puţin mai prejos decât îngerii, l-ai încununat cu slavă şi onoare. 
L-ai făcut să aibă stăpânire peste lucrările mâinilor Tale, ai pus toate lucrurile sub picioarele lui, toate oile şi 
boii, da, fiarele câmpului, păsările văzduhului, peştii mării şi tot ce trece pe cărarea mărilor.” Psalmul 8:5-8. 

Aceasta a fost stăpânirea originală a omului, dar ea nu a fost reţinută. În epistola către Evrei avem aceste 
cuvinte ale psalmistului citate în pasajul următor: 

„Căci nu îngerilor a supus El [Dumnezeu] lumea care va veni, despre care vorbim. Ci s-a mărturisit 
undeva: ‚Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să îl bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai 
prejos [sau ‚pentru o scurtă vreme mai prejos’] decât îngerii; l-ai încununat cu slavă şi onoare şi l-ai pus 
peste lucrările mâinilor Tale. Ai pus toate lucrurile sub picioarele lui.’ În faptul că a supus toate lucrurile lui, 
nu a rămas nimic nesupus lui. Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos [sau ‚pentru o scurtă 
vreme mai prejos’] decât îngerii, din pricina suferinţei morţii, încununat cu slavă şi onoare, pentru ca prin 
harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru fiecare om.” Evrei 2:5-9, R.V. 

Prin aceste cuvinte se deschide un tablou minunat. Dumnezeu a pus pământul şi tot ce aparţine de el sub 
conducerea omului. Dar nu aşa stau lucrurile acum. „Nu vedem încă toate lucrurile puse sub el.” De ce nu? 
Pentru că omul a pierdut totul prin cădere. Dar vedem că Isus, care a fost făcut „puţin mai prejos decât 
îngerii”, adică a fost făcut om, a gustat moartea pentru fiecare, astfel încât toţi cei care vor crede să fie 
restauraţi faţă de moştenirea pierdută. Prin urmare, la fel de sigur cum Isus a murit şi a înviat, la fel de sigur 
cum prin moartea şi învierea Lui cei care cred în El sunt mântuiţi, tot aşa moştenirea pierdută va fi restaurată 
celor care sunt răscumpăraţi. 

Acest lucru este arătat în primele cuvinte ale pasajului citat din cartea Evreilor: „Nu îngerilor a supus El 
lumea care va veni, despre care vorbim”. A supus El lumea care va veni omului? Da, pentru că atunci când 
pământul a fost creat, a pus în el supunere faţă de om, iar Hristos a luat starea căzută a omului cu scopul de a 
răscumpăra atât omul, cât şi stăpânirea sa pierdută, căci a venit să mântuiască ce era pierdut; şi de vreme ce 
în El am obţinut o moştenire, este clar că în Hristos avem în supunere lumea care va veni, care nu înseamnă 
nimic mai puţin decât pământul reînnoit aşa cum a fost înainte de cădere. 

Acest lucru este arătat şi prin cuvintele profetului Isaia: „Vor fi duşi în confuzie cei care sunt făcători de 
idoli. Dar Israel va fi mântuit în Domnul cu o mântuire veşnică; nu veţi fi daţi de ruşine, nici în confuzie fără 
sfârşit. Căci aşa vorbeşte Domnul care a creat cerurile, Dumnezeul Însuşi care a făcut pământul şi l-a 
întocmit, Cel care l-a întemeiat, nu l-a creat în van, ci l-a întocmit ca să fie locuit: ‚Eu sunt Domnul şi nu este 
nimeni altul. Nu am vorbit în secret, într-un loc întunecos al pământului; nu am spus seminţei lui Iacov: 
‚Căutaţi-Mă în zadar’; Eu, Domnul, rostesc neprihănirea, Eu spun ce este drept.” Isaia 45:16-19. 

Domnul a făcut pământul ca să fie locuit şi, de vreme ce lucrează toate lucrurile după sfatul voii Sale, este 
sigur că gândul Lui va fi dus la bun sfârşit. Dar, când a făcut pământul, marea şi tot ce este în ele şi omul 
peste pământ, „a văzut tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune”. Geneza 1:31. Atunci, de vreme ce planul lui 
Dumnezeu va fi dus la bun sfârşit, este evident că pământul va fi populat de oameni care vor fi foarte buni, 
iar acest lucru se va întâmpla atunci într-o condiţie perfectă. 

Când Dumnezeu a făcut pe om, „l-a încununat cu slavă şi cu onoare” şi i-a dat „stăpânire peste lucrările 
mâinilor Sale”. Prin urmare, el era rege şi, aşa cum coroana sa indică, împărăţia lui era una de slavă. Prin 
păcat, el a pierdut împărăţia şi slava, „căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Romani 
3:23. Atunci Isus a păşit în locul lui şi, prin moartea pe care a gustat-o pentru fiecare om, a devenit 
„încununat cu slavă şi cu onoare”. Este omul Hristos Isus (1 Timotei 2:5) Cel care a câştigat astfel înapoi 
stăpânirea pe care primul Adam a pierdut-o. A făcut acest lucru ca să aducă pe mulţi fii la slavă. În El noi am 

R 
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obţinut o moştenire şi de vreme ce este „omul Hristos Isus” care este acum „în prezenţa lui Dumnezeu pentru 
noi”, este clar că lumea care va veni, adică noul pământ – „prima stăpânire” – încă este partea omului. 

Următoarele texte ne spun acelaşi lucru: „Hristos a fost o dată oferit pentru a purta păcatele multora; şi 
pentru cei care Îl caută va apărea a doua oară, fără păcat, spre mântuire”. Evrei 9:28. Când a fost oferit, a 
purtat blestemul, pentru ca blestemul să fie îndepărtat. „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiind 
făcut un blestem pentru noi; căci este scris: ‚Blestemat este oricine atârnă de un lemn.’” Galateni 3:13. Dar 
când blestemul păcatului a venit asupra omului, a venit de asemenea şi asupra pământului, căci Domnul a 
spus lui Adam: „Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care ţi-am 
poruncit să nu mănânci din el, blestemat este pământul de dragul tău; în durere să mănânci din el în toate 
zilele vieţii tale, spini şi mărăcini să-ţi dea.” Geneza 3:17, 18. Când Hristos a fost trădat în mâinile oamenilor 
păcătoşi, „i-au pus o coroană de spini pe cap, o trestie în mâna dreaptă şi au îngenuncheat înaintea Lui, i-au 
luat trestia şi L-au bătut pe cap.” Astfel, când Hristos a purtat blestemul care a venit peste om, a purtat de 
asemenea şi blestemul pământului. De aceea, când va veni să îi mântuiască pe cei care au acceptat sacrificiul 
Său, va veni de asemenea ca să reînnoiască şi pământul. 

 
Vremea restituirii 

 
De aceea spunea apostolul Petru: „El va trimite pe Isus Hristos care v-a fost predicat vouă mai înainte, pe 

care cerul trebuie să Îl primească până la vremea restituirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit 
prin gura tuturor sfinţilor Săi profeţi de când a început lumea.” Fapte 3:21. Şi astfel avem cuvintele lui 
Hristos: „Când va veni Fiul omului în slava Sa împreună cu toţi sfinţii Săi îngeri, va sta pe tronul slavei Sale 
şi înaintea Lui vor fi strânse toate naţiunile, şi El le va separa unele de altele, aşa cum un păstor separă oile 
de capre; va pune oile la dreapta Sa, iar caprele la stânga. Atunci, Regele va spune celor de la dreapta Lui: 
‚Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii.’” Matei 
25:31-34. Aceasta va fi desăvârşirea lucrării Evangheliei. 

Acum, să ne întoarcem la cuvintele apostolului din primul capitol din Efeseni. Acolo am învăţat că în 
Hristos am fost hotărâţi mai dinainte spre adopţie; şi, după cum am învăţat în altă parte, dacă suntem fii, 
suntem şi moştenitori ai lui Dumnezeu şi comoştenitori cu Isus Hristos. De aceea, în Hristos am obţinut noi 
moştenirea, căci El a câştigat biruinţa şi este aşezat la dreapta Tatălui, aşteptând timpul când vrăjmaşii Săi 
vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Sale, iar toate lucrurile vor fi supuse din nou Lui. Aceasta este la fel de 
sigur ca biruinţa Sa. Ca o garanţie a acestei moşteniri pe care o avem în El, ne-a dat Spiritul Sfânt. Este în 
natura moştenirii şi de aceea face cunoscute bogăţiile slavei moştenirii. Cu alte cuvinte, părtăşia Spiritului 
face cunoscută părtăşia tainei. 

Spiritul este reprezentantul lui Hristos. De aceea, Spiritul locuind în om este Hristos în oameni speranţa 
slavei. Iar Hristos în oameni înseamnă putere creatoare în oameni, făcându-i noi creaturi. Spiritul este dat „în 
conformitate cu bogăţiile slavei Sale” şi aceasta este măsura puterii prin care trebuie să fim întăriţi. Astfel, 
bogăţiile moştenirii, descoperite prin Spiritul, nu înseamnă nimic mai puţin decât puterea prin care 
Dumnezeu va crea toate lucrurile noi prin Isus Hristos, ca la început şi prin care va crea omul din nou, astfel 
ca el să fie potrivit pentru acea moştenire glorioasă. Astfel că, atunci când Spiritul este dat în măsură deplină, 
cei cărora le este dat, gustă „Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile lumii care va veni”. Evrei 6:5. 

Astfel, Evanghelia nu are de-a face numai cu viitorul. Este prezentă şi personală. Este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Cât timp credem, avem puterea, iar acea putere este puterea 
prin care lumea care va veni va fi pregătită pentru noi, la fel cum a fost la început. De aceea, studiind 
făgăduinţa moştenirii, pur şi simplu studiem puterea Evangheliei de a ne salva din această prezentă lume rea. 

 
Cine sunt moştenitori? 

 
„Şi dacă suntem ai lui Hristos, atunci suntem sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” 

Galateni 3:29. 
Ce moştenim dacă suntem sămânţa lui Avraam? Evident, suntem moştenitori ai făgăduinţei lui Avraam. 

Dar dacă suntem ai lui Hristos, atunci suntem moştenitori împreună cu El, căci cei ce sunt ai lui Hristos au 
Spiritul, iar cei ce au Spiritul sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi comoştenitori cu Isus Hristos. Astfel, a fi 
comoştenitor cu Hristos înseamnă a fi un moştenitor al lui Avraam. 

„Moştenitori după făgăduinţă.” Care făgăduinţă? Făgăduinţa lui Avraam, desigur. Şi care a fost acea 
făgăduinţă? Citiţi Romani 4:13 pentru un răspuns: „Căci făgăduinţa că va fi moştenitorul lumii, nu a fost dată 
lui Avraam sau seminţei lui prin lege, ci prin neprihănirea prin credinţă.” Atunci, cei care sunt ai lui Hristos, 
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sunt moştenitorii lumii. Am învăţat deja acest lucru din multe texte, dar acum îl vedem legat în mod hotărât 
de făgăduinţa lui Avraam. 

Am învăţat de asemenea că moştenirea urmează să fie oferită la venirea Domnului, căci la venirea Lui în 
slavă spune El celor neprihăniţi: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia pregătită pentru voi 
de la întemeierea lumii”. Când lumea a fost creată a fost gândită ca locuinţă a omului şi i-a fost dată lui. Dar 
acea stăpânire a fost pierdută. E adevărat, oamenii locuiesc pe pământ, dar nu se bucură de moştenirea pe 
care Dumnezeu a dat-o la origine omului. Aceea era stăpânirea unei creaţii perfecte, de către fiinţe perfecte. 
Nu, nici măcar nu o stăpânesc, căci „o generaţie trece şi o alta vine, dar pământul rămâne pe vecie”. 
Eclesiastul 1:4. În timp ce pământul rămâne pentru totdeauna, „zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră şi 
nici unul nu rămâne”. 1 Cronici 29:15. În realitate, nimeni nu posedă nimic în această lume. Oamenii 
muncesc şi se luptă pentru a strânge bogăţie şi apoi ei „pier şi lasă averea lor altora”. Psalmul 49:10. Dar 
Dumnezeu lucrează toate lucrurile după sfatul voii Lui; nici unul din scopurile Lui nu va eşua; şi astfel, de 
îndată ce omul a păcătuit şi şi-a pierdut moştenirea, o restaurare a fost promisă prin Hristos în aceste cuvinte: 
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi 
vei zdrobi călcâiul.” Geneza 3:15. În aceste cuvinte a fost prezisă distrugerea lui Satan şi a întregii lui lucrări. 
Despre „marea mântuire” „a vorbit mai întâi Domnul”. Astfel, „prima stăpânire” (Mica 4:8), chiar 
„împărăţia, stăpânirea şi măreţia împărăţiei de sub cerul întreg, vor fi date poporului sfinţilor Celui Prea 
Înalt, a cărui împărăţie este una veşnică.” Daniel 7:27. Aceea va fi stăpânirea adevărată, căci va fi veşnică. 

 
Făgăduinţa venirii Lui 

 
Dar toate acestea urmează să aibă loc la venirea Domnului în slavă, „pe care cerul trebuie să Îl primească 

până la vremea restituirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinţilor Săi 
profeţi de când a început lumea.” Fapte 3:21. Prin urmare, venirea Domnului pentru a restaura toate lucrurile 
a fost marea speranţă pusă înaintea bisericii de la căderea omului. Credincioşii au aşteptat întotdeauna acel 
eveniment şi, cu toate că timpul a părut lung şi majoritatea oamenilor s-a îndoit de făgăduinţă, este la fel de 
sigur precum Cuvântul Domnului. Făgăduinţa, îndoielile celor care nu cred şi siguranţa împlinirii făgăduinţei 
sunt în mod viu prezentate în următoarea porţiune din Scripturi: 

„Prea iubiţilor, acum vă scriu această a doua epistolă; în amândouă caut să vă stârnesc minţile prin 
aduceri aminte, pentru ca să fiţi atenţi la cuvintele care au fost rostite mai înainte de sfinţii profeţi şi la 
porunca noastră, apostolii Domnului şi Mântuitorului: să ştiţi mai întâi că în ultimele zile vor veni 
batjocoritori, care vor umbla după poftele lor spunând: ‚Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au 
adormit părinţii noştri toate lucrurile continuă ca la începutul creaţiunii.’ Cu voia lor sunt ignoranţi faţă de 
faptul că prin Cuvântul lui Dumnezeu au fost cerurile din vechime, iar pământul a fost scos din apă şi stă în 
apă [compus din apă şi în mijlocul apei, R.V.]; lumea de atunci, fiind inundată de apă, a pierit; dar cerurile şi 
pământul care sunt acum, sunt păstrate prin acelaşi cuvânt, pentru foc [sau păstrate cu foc] împotriva zilei 
judecăţii şi a pierzării oamenilor nelegiuiţi. Dar, prea iubiţilor, nu fiţi ignoranţi despre acest lucru, că o zi la 
Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi. Domnul nu este slab în ce priveşte făgăduinţa Lui, după 
cum socotesc unii oameni, ci este îndelung răbdător cu noi, nedorind să piară vreunul, ci toţi să vină la 
pocăinţă. Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea; va fi o zi în care cerurile vor trece cu mare zgomot, 
iar elementele lor se vor topi de mare căldură, pământul de asemenea cu tot ce este pe el va arde. Văzând 
deci că toate aceste lucruri vor dispărea, ce fel de oameni se cuvine să fiţi în toată conversaţia [trăirea] 
voastră sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor arde şi 
elementele lor se vor topi de mare căldură? Totuşi, noi, după făgăduinţa Sa, aşteptăm ceruri noi şi un pământ 
nou, unde locuieşte neprihănirea.” 2 Petru 3:1-13. 

Acum citiţi pasajul din nou şi observaţi următoarele puncte: cei care batjocoresc făgăduinţa venirii 
Domnului sunt din vina lor ignoranţi faţă de cele mai clare şi cele mai importante evenimente raportate 
vreodată în Biblie, şi anume creaţia şi potopul. Cuvântul Domnului a creat cerurile şi pământul la început. 
„Prin Cuvântul Domnului au fost create la început cerurile şi pământul şi toată oştirea lor prin suflarea gurii 
Lui.” Psalmul 33:6. Prin acelaşi Cuvânt pământul a fost acoperit cu apă, apa cu care pământul era umplut 
pentru a contribui la distrugerea lui. Prin potop „a pierit” pământul; pământul, în condiţia lui prezentă, poartă 
cu greu vreo asemănare cu cel care a existat înainte de potop. Prin acelaşi Cuvânt prin care pământul a fost 
creat şi distrus, pământul care există acum este păstrat până la vremea pierzării celor nelegiuiţi, când va fi 
inundat de un lac de foc în loc de apă. „Totuşi, noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ 
nou, în care locuieşte neprihănirea.” Acelaşi Cuvânt va împlini totul. 
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Marele punct culminant 
 

Astfel, apare că venirea Domnului a fost singurul mare eveniment spre care a tins totul de la cădere. 
„Făgăduinţa venirii Lui” este la fel ca făgăduinţa cerurilor noi şi a pământului nou. Aceasta a fost făgăduinţa 
dată „părinţilor”. Cei care o batjocoresc nu pot nega că Biblia conţine această făgăduinţă, dar, de vreme ce 
nici o schimbare nu a apărut de când au adormit părinţii, ei cred că nu există nici o probabilitate a împlinirii 
ei. Ei ignoră faptul că lucrurile s-au schimbat mult de la începutul creaţiei şi au uitat un lucru - Cuvântul 
Domnului rămâne pentru totdeauna. „Domnul nu este slab în ceea ce priveşte făgăduinţa Sa.” Observaţi că se 
foloseşte forma de singular, nu de plural a cuvântului. Nu făgăduinţele, ci făgăduinţa. Este o realitate că 
Domnul nu uită nici una din făgăduinţele Lui, dar apostolul Petru vorbeşte aici de o făgăduinţă precisă, şi 
anume, făgăduinţa venirii Lui şi a restaurării pământului. Va fi un „pământ nou” în realitate, pentru că va fi 
restaurat la condiţia în care era când a fost prima dată făcut. 

Acum, deşi a trecut mult timp, după cum numără omul, de când a fost făcută făgăduinţa, „Domnul nu este 
slab în ceea ce priveşte făgăduinţa Sa”, deoarece El are tot timpul înaintea Lui. O mie de ani sunt la El ca o 
zi. Aşa că poate fi abia o săptămână de când făgăduinţa a fost rostită prima dată de la cădere. Doar o jumătate 
de săptămână a trecut de când „au adormit părinţii”. Câteva mii de ani nu anulează nici un pic făgăduinţa lui 
Dumnezeu. Este la fel de sigură ca atunci când a fost făcută prima dată. El nu a uitat. Singurul motiv pentru 
care a întârziat atât de mult, este că „este îndelung răbdător cu noi, nedorind ca vreunul să piară, ci toţi să 
vină la pocăinţă”. Astfel că, ar trebui să „luăm în considerare că îndelunga răbdare a Domnului este 
mântuire” şi ar trebui să acceptăm cu recunoştinţă bunătatea astfel oferită, în loc să luăm amânarea Sa 
îndurătoare ca o dovadă a lipsei de bună credinţă din partea Lui. 

Nu ar trebui uitat faptul că, în timp ce o mie de ani la Domnul sunt ca o zi, o zi este la El ca o mie de ani. 
Ce înseamnă aceasta? Pur şi simplu că în timp ce Domnul aşteaptă o perioadă lungă după modul în care 
numără omul înainte să-Şi aducă la îndeplinire planurile Sale, aceasta nu ar trebui să fie luată ca o dovadă că 
la un moment dat, a face aceeaşi cantitate de lucrare care a fost făcută în trecut va dura în mod necesar la fel 
de mult ca atunci. O zi este la fel de bună ca o mie de ani pentru Domnul, ori de câte ori alege ca lucrarea a o 
mie de ani să fie făcută într-o zi. Şi aceasta va fi văzut. „Căci El va termina lucrarea şi o va reduce în 
neprihănire, deoarece o lucrare scurtă va face Domnul pe pământ.” O zi va fi suficientă pentru o lucrare de o 
mie de ani. Ziua Rusaliilor a fost doar o mostră a puterii cu care lucrarea Evangheliei urmează să înainteze. 

Şi acum că am rezumat ceea ce este în realitate Evanghelia împărăţiei şi ne-am referit la făgăduinţa 
părinţilor ca la temelia credinţei noastre, putem trece la studiul acelei făgăduinţe, începând cu Avraam, ai 
cărui copii trebuie să fim dacă vom fi moştenitori cu Hristos. 

 
- The Present Truth, 14 mai 1896 
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3. Chemarea lui Avraam 
 

Făgăduinţa lui Avraam 
 

n studiul acestei făgăduinţe, trebuie să păstrăm totdeauna în minte două porţiuni din Scriptură. Prima 
reprezintă cuvintele lui Isus: „Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar 

tocmai ele aduc mărturie despre Mine.” „Dacă l-aţi crede pe Moise, M-aţi crede pe Mine, pentru că el a scris 
despre Mine. Dar dacă nu credeţi scrierile lui, cum veţi crede cuvintele Mele?” Ioan 5:39, 46, 47, R.V. 

Singurele Scripturi din zilele lui Hristos erau acele cărţi cunoscute acum ca Vechiul Testament; acestea 
mărturisesc despre El. Nu au fost date pentru vreun alt scop. Apostolul Pavel a scris că ele sunt capabile să 
facă pe oameni înţelepţi spre mântuire, prin credinţa care este în Hristos Isus (2 Timotei 3:15); iar printre 
aceste scrieri, cărţile lui Moise sunt în mod special indicate de către Domnul ca descoperindu-L pe El. Cel 
care citeşte scrierile lui Moise şi tot Vechiul Testament cu o aşteptare diferită decât aceea de a-L găsi pe 
Hristos şi calea vieţii prin El, va eşua în întregime în a le înţelege. Studiul său va fi în van. 

Celălalt text se găseşte în 2 Corinteni 1:19, 20: „Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost predicat 
printre noi, prin mine, Silvan şi Timotei, nu a fost da şi nu, ci în El este da. Căci oricâte ar fi făgăduinţele lui 
Dumnezeu, în El sunt da; de aceea tot prin El este Amin, spre slava Lui Dumnezeu prin noi.” Nici o 
făgăduinţă a lui Dumnezeu nu a fost dată omului decât prin Hristos. Credinţa personală în Hristos este 
singurul lucru necesar pentru a primi tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Dumnezeu nu are în vedere faţa 
omului; El oferă bogăţiile Sale gratuit tuturor; dar nimeni nu poate avea vreo parte la ele dacă nu Îl acceptă 
pe Hristos. Acest lucru este pe deplin drept, de vreme ce Hristos este dat tuturor dacă ei Îl acceptă. 

Cu aceste principii în minte, citim primul raport despre făgăduinţa lui Dumnezeu către Avraam: „Acum 
Domnul i-a spus lui Avraam: ‚Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău spre ţara pe care ţi-o voi 
arăta; şi voi face din tine o mare naţiune, te voi binecuvânta şi voi mări numele tău; vei fi o binecuvântare, 
voi binecuvânta pe cel care te binecuvântează şi voi blestema pe cel care te blestemă; în tine vor fi 
binecuvântate toate familiile pământului.” Geneza 12:1-3, R.V. 

Chiar de la început putem vedea că această făgăduinţă către Avraam a fost o făgăduinţă în Hristos. 
Apostolul Pavel scrie: „Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăţi neamurile prin credinţă, a predicat 
înainte Evanghelia lui Avraam, spunând: ‚În tine vor fi binecuvântate toate naţiunile.’ Astfel, cei ce sunt ai 
credinţei sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.” Galateni 3:8, 9. De aici învăţăm că atunci 
când Dumnezeu a spus că în Avraam toate familiile pământului vor fi binecuvântate, El predica Evanghelia. 
Binecuvântarea care urma să vină peste oamenii pământului prin el urma să vină numai asupra celor care 
aveau credinţă. 

 
Avraam şi crucea 

 
Predicarea Evangheliei înseamnă predicarea crucii lui Hristos. Astfel, apostolul Pavel spune că a fost 

trimis să predice Evanghelia, dar nu cu înţelepciunea cuvintelor, pentru ca nu cumva crucea lui Hristos să fie 
făcută fără efect. Şi apoi adaugă faptul că predicarea crucii este puterea lui Dumnezeu pentru cei care sunt 
salvaţi. 1 Corinteni 1:17,18. Iar aceasta este un alt fel de a spune că este Evanghelia, căci Evanghelia este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De aceea, de vreme ce predicarea Evangheliei înseamnă predicarea 
crucii lui Hristos (şi nu există mântuire prin vreun alt mijloc), iar Dumnezeu i-a predicat Evanghelia lui 
Avraam când a spus: „În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”, este foarte clar că în acea 
făgăduinţă lui Avraam i-a fost descoperită crucea lui Hristos, iar făgăduinţa astfel făcută putea fi câştigată 
numai prin cruce. 

Acest lucru este mai clar prezentat în al treilea capitol din Galateni. După afirmaţia că făgăduinţa 
binecuvântării este pentru toate naţiunile pământului prin Avraam şi că cei care sunt ai credinţei sunt 
binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios, apostolul continuă: „Hristos ne-a răscumpărat din 
blestemul legii, fiind făcut un blestem pentru noi; căci este scris: ‚Blestemat este oricine care atârnă de un 
lemn, pentru ca făgăduinţa lui Avraam să vină peste neamuri prin Isus Hristos, pentru ca noi să primim 
Spiritul prin credinţă.” Galateni 3:13, 14. Aici avem prezentat în cei mai clari termeni că binecuvântarea lui 
Avraam, care urma să vină peste toate familiile pământului, urma să vină numai prin crucea lui Hristos. 

Acesta este un punct care trebuie fixat foarte bine în minte chiar de la început. Toate neînţelegerile 
făgăduinţelor lui Dumnezeu către Avraam şi sămânţa lui s-au ridicat din eşecul de a vedea Evanghelia crucii 
lui Hristos în ele. Dacă ne vom aminti în mod continuu că făgăduinţele lui Dumnezeu sunt în Hristos, pentru 

Î 
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a fi câştigate numai prin cruce şi că, în consecinţă, sunt spirituale şi eterne în natura lor, nu ar mai fi nici o 
dificultate, iar studiul făgăduinţei date părinţilor ar fi o plăcere şi o binecuvântare. 

Citim că Avraam, în supunere faţă de chemarea Domnului, a ieşit din casa tatălui său şi din ţara sa natală. 
„Iar Avram a luat-o pe Sarai, soţia sa, şi pe Lot, fiul fratelui său şi toată averea pe care o adunaseră şi 
sufletele pe care le aveau în Haran; şi au ieşit ca să meargă spre ţara Canaanului; şi au venit în ţara 
Canaanului. Iar Avram a trecut prin ţară pe la locul Sihem, până la câmpia lui More. Canaaniţii erau atunci în 
ţară. Iar Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a spus: ‚Seminţei tale voi da această ţară’. Acolo el a zidit un altar 
Domnului, care i Se arătase. S-a îndepărtat de acolo spre un munte la est de Betel, şi-a ridicat cortul, având 
Betelul la vest şi Ai la est; acolo a zidit un altar Domnului şi a chemat numele Domnului.” Geneza 12:5-8. 

Este cel mai bine pentru noi să întrezărim înţelesul adevărat al făgăduinţelor lui Dumnezeu şi al relaţiilor 
cu Avraam chiar de la început şi atunci, lectura noastră ulterioară va fi uşoară, având în vedere că nu va fi 
altceva decât aplicarea acestor principii. În ultimul pasaj din Scriptură sunt introduse câteva subiecte, care 
ocupă un loc proeminent în acest studiu şi de aceea le vom observa chiar aici. Primul: 

 
Sămânţa 

 
Domnul i-a spus lui Avraam, după ce a ajuns în ţara Canaan: „Seminţei tale voi da această ţară”. Dacă ne 

legăm de Scripturi, nu vom avea nici o dificultate în a preciza cine este sămânţa. „Acum, făgăduinţele au fost 
făcute lui Avraam şi seminţei lui; El nu a spus: ‚şi seminţelor’, ca şi când ar fi mai multe, ci ca şi când este 
numai una: ‚şi seminţei tale’, care este Hristos.” Galateni 3:16. Aceasta fixează problema pentru totdeauna, 
aşa că nu pot fi dispute în această privinţă. Sămânţa lui Avraam, căreia i s-a făcut făgăduinţa, este Hristos. El 
este moştenitorul. 

Dar şi noi putem fi comoştenitori cu Hristos. „Căci toţi câţi aţi fost botezaţi în Hristos, v-aţi îmbrăcat cu 
Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, căci voi toţi sunteţi 
una in Hristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după 
făgăduinţă.” Galateni 3:27-29. 

Cei care au fost botezaţi în Hristos s-au îmbrăcat cu Hristos şi de aceea sunt incluşi în El. Astfel, când 
spune că Hristos este sămânţa lui Avraam, căreia i-au fost făcute făgăduinţele, sunt incluşi toţi cei care sunt 
în Hristos. Dar nimic în afara lui Hristos nu este inclus în făgăduinţă. A spune că moştenirea promisă 
seminţei lui Avraam ar putea fi posedată de cineva în afară de cei care sunt ai lui Hristos prin credinţa în El, 
înseamnă a ignora Evanghelia şi a nega Cuvântul lui Dumnezeu. „Dacă este cineva în Hristos, el este o nouă 
făptură.” 2 Corinteni 5:17. De aceea, de vreme ce făgăduinţa ţării a fost făcută lui Avraam şi seminţei lui, 
care este Hristos şi cei care s-au îmbrăcat cu El prin botez şi care, astfel, sunt făpturi noi, urmează că 
făgăduinţa ţării a fost numai pentru aceia care sunt făpturi noi în Hristos – copii ai lui Dumnezeu prin 
credinţa în Hristos Isus. Aceasta reprezintă o dovadă adiţională că toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt în 
Hristos şi că făgăduinţele făcute lui Avraam pot fi câştigate numai prin crucea lui Hristos. 

Să nu uităm niciodată acest principiu atunci când citim despre Avraam şi făgăduinţele făcute lui şi 
seminţei sale – că sămânţa este Hristos şi cei care sunt în El. Aceasta şi nimic altceva. 

 
Ţara 

 
Avraam era în ţara Canaan când Dumnezeu i-a spus: „Seminţei tale voi da această ţară”. Întoarceţi acum 

la cuvintele pe care martirul Ştefan, plin de Duhul Sfânt, cu faţa strălucind ca aceea a unui înger, le-a spus 
persecutorilor săi: „Dumnezeul slavei S-a arătat tatălui nostru Avraam, când locuia în Mesopotamia, înainte 
să locuiască în Haran şi i-a spus: ‚Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta’. Apoi a 
ieşit din ţara caldeenilor şi a locuit în Haran; şi de acolo, când tatăl lui a murit, s-a mutat în ţara în care locuiţi 
voi acum.” Fapte 7:2-4. 

Aceasta nu este decât o repetiţie a ceea ce deja am citit în capitolul 12 din Geneza. Acum citiţi următorul 
verset: „Şi nu i-a dat nici o moştenire în ea, nu, nici măcar cât o palmă de loc; totuşi i-a promis că i-o va da 
ca o stăpânire lui şi seminţei sale după el, când nu avea încă nici un copil.” 

Aici învăţăm că deşi era ceva afirmat: „Seminţei tale voi da această ţară”, Avraam însuşi era inclus în 
făgăduinţă. Este foarte evident în repetiţia făgăduinţei care urmează în cartea Genezei. 

Dar învăţăm mai mult, şi anume că Avraam, în realitate, nu a primit nici o moştenire a ţării. Nu avea din 
ţară nici cât o palmă de loc; totuşi Dumnezeu i-a făgăduit-o lui şi seminţei sale după el. Ce vom spune 
atunci? – A eşuat făgăduinţa lui Dumnezeu? – Nu, nicidecum! Dumnezeu „nu poate să mintă”. „El rămâne 
credincios.” Avraam a murit fără să fi primit moştenirea făgăduită, totuşi a murit în credinţă. De aceea 
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trebuie să învăţăm din această lecţie ceea ce Spiritul Sfânt dorea ca iudeii să înveţe, şi anume, că moştenirea 
făgăduită putea fi câştigată numai prin Hristos şi înviere. Aceasta este foarte clar prezentată şi de către 
apostolul Petru: 

„Sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu părinţii noştri, spunând lui 
Avraam: ‚În sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.’ Mai întâi pentru voi, Dumnezeu, 
înviind din moarte pe Fiul Său, Isus, L-a trimis ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare de la nelegiuirile 
lui.” Fapte 3:25, 26. 

Binecuvântarea lui Avraam, aşa cum am învăţat, vine la neamuri sau la toate familiile pământului, prin 
Isus Hristos şi crucea Sa; dar făgăduinţa lui Avraam este legată de făgăduinţa ţării Canaan. Aceea de 
asemenea urma să fie stăpânită doar prin Hristos şi înviere. Dacă ar fi fost altfel, Avraam ar fi fost 
dezamăgit, în loc să moară în credinţa deplină a făgăduinţei. Dar acest lucru va fi din ce în ce mai clar pe 
măsură ce înaintăm. 

 
- The Present Truth, 21 mai 1896 
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4. Chemarea lui Avraam 
 

Construind un altar 
 

riunde mergea, Avraam construia un altar Domnului. Când citiţi acest lucru, amintiţi-vă că 
făgăduinţa că toate naţiunile vor fi binecuvântate în Avraam avea în vedere chiar familiile. Religia 

lui Avraam era o religie a familiei. Altarul familial nu era niciodată neglijat în familia sa. Acesta nu este o 
formă goală de a vorbi, ci vine de la practica părinţilor cărora le-a fost făcută făgăduinţa şi de care ne 
împărtăşim şi noi dacă suntem din credinţa şi practica lor. 

 
Un exemplu pentru părinţi 

 
Dumnezeu a spus despre Avraam: „Ştiu că va porunci copiilor şi casei lui după el, iar ei vor păstra calea 

Domnului pentru a face dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să aducă asupra lui Avraam ceea ce i-a 
vorbit.” Geneza 18:19. 

Observaţi cuvintele: „El va porunci copiilor şi casei lui după el, iar ei vor păstra calea Domnului, pentru 
a face dreptate şi judecată”. El nu doar le-a poruncit să o facă şi atât; ci le-a poruncit cu rezultatul că ei au 
păstrat calea Domnului. Învăţătura lui a fost eficientă. 

Putem fi siguri că poruncile lui Avraam către copii şi casa lui nu erau rigide şi arbitrare. Le-am înţelege 
mai bine dacă luăm în considerare natura poruncilor lui Dumnezeu. Ele „nu sunt dureroase”. „Porunca Lui 
este viaţă veşnică.” Cel care se gândeşte să urmeze exemplul lui Avraam, poruncind familiei lui prin reguli 
rigide, arbitrare şi acţionând ca un judecător aspru sau un tiran, ameninţând că va face anumite lucruri dacă 
poruncile sale nu sunt ascultate şi executându-şi poruncile fără spiritul dragostei, nu pentru că ele sunt 
drepte, ci pentru că el este mai puternic decât copiii săi şi îi are sub puterea sa, are mare nevoie să înveţe de 
la Dumnezeul lui Avraam. „Şi voi părinţilor, nu provocaţi copiii la mânie; ci creşteţi-i în educaţia şi 
mustrarea Domnului.” Efeseni 6:4. 

În acelaşi timp, putem fi siguri că poruncile lui nu erau ca ale lui Eli, reproşuri slabe, cu nemulţumire 
către fiii slabi şi nedemni: „De ce faceţi asemenea lucruri? Căci am auzit de faptele voastre rele de la toţi 
aceşti oameni. Fiii mei, nu este un raport bun cel pe care îl aud.” 1 Samuel 2:23, 24. Judecata a venit asupra 
lui şi asupra casei lui, „deoarece fiii săi s-au făcut de nimic şi el nu i-a reţinut”. 1 Samuel 3:13. Pe de altă 
parte, Avraam a transmis o binecuvântare pentru toată eternitatea, deoarece poruncile pe care le-a dat el 
copiilor săi aveau putere să reţină. 

Avraam urma să fie o binecuvântare pentru toţi oamenii. Oriunde mergea, era o binecuvântare. Dar 
această binecuvântare a început în familia sa. Acesta era centrul. Din cercul familiei influenţa cerească s-a 
răspândit asupra vecinilor. Şi acum putem observa mai îndeaproape afirmaţia că atunci când Avraam a 
construit un altar, „a chemat numele Domnului”. Geneza 12:8; 13:4. În traducerea lui Young este scris: „a 
predicat în numele lui Iehova”. Fără a atrage atenţia la diferite locuri unde se găseşte aceeaşi expresie, merită 
să observăm că termenii ebraici sunt identici cu cei folosiţi în Exodul 34:5, unde citim că Domnul a coborât 
în nor şi a stat lângă Moise, „şi a proclamat numele Domnului”. Putem deci să înţelegem că, atunci când 
Avraam înălţa altarul familial, nu învăţa doar familia din apropierea sa, ci „proclama numele Domnului” 
tuturor celor din jur. Precum Noe, Avraam a fost un predicator al neprihănirii. Aşa cum Dumnezeu predica 
Evanghelia lui Avraam, şi Avraam predica Evanghelia altora. 

 
Avraam şi Lot 

 
„Avram era foarte bogat în animale, argint şi aur.” „Şi Lot de asemenea, care plecase cu Avram, avea 

turme, cirezi şi corturi. Şi ţara nu mai era capabilă să îi ţină ca să locuiască împreună; căci averea lor era 
mare, aşa că nu puteau locui împreună. Şi a avut loc o ceartă între slujitorii turmelor lui Avram şi slujitorii 
turmelor lui Lot; canaaniţii şi fereziţii locuiau atunci în ţară. Iar Avram i-a spus lui Lot: ‚Să nu fie ceartă, te 
rog, între mine şi tine, între slujitorii mei şi ai tăi, căci suntem fraţi. Nu este toată ţara înaintea ta? Desparte-te 
de mine, te rog; dacă tu apuci la stânga, eu voi merge la dreapta; dacă tu te îndrepţi spre dreapta, eu voi 
merge la stânga.” Geneza 13:2, 5-8. 

Când înţelegem natura făgăduinţei lui Dumnezeu către Avraam putem înţelege generozitatea lui. Să 
presupunem că Lot şi-ar fi ales cea mai bună parte a ţării; aceasta nu făcea nici o diferenţă faţă de moştenirea 
lui Avraam. Avându-L pe Hristos, el avea toate lucrurile. El nu a aşteptat stăpânirile sale în viaţa aceasta, ci 

O 
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în viaţa care va veni. El ar fi acceptat cu mulţumire orice prosperitate i-ar fi trimis Dumnezeu, dar dacă 
bogăţiile lui din această viaţă erau mici, aceasta nu ar fi diminuat moştenirea care i-a fost făgăduită. 

Nu este nimic ca prezenţa şi binecuvântarea lui Hristos care să pună capăt tuturor disputelor sau să le 
prevină. În acţiunea lui Avraam, avem un exemplu de creştin adevărat. Fiind cel mai în vârstă, putea să stea 
conform acestei demnităţi şi să îşi pretindă „drepturile”. Dar nu putea să facă astfel fiind creştin. Dragostea 
„nu caută folosul ei”. Avraam a manifestat adevăratul Spirit al lui Hristos. Când pretinşii creştini sunt dornici 
să apuce lucrurile acestei lumi şi le e teamă ca nu cumva să fie lipsiţi de vreunul din drepturile lor, arată că 
sunt neglijenţi faţă de moştenirea durabilă pe care o oferă Hristos. 

 
Făgăduinţa repetată 

 
Curtoazia creştină a lui Avraam, care a fost rezultatul credinţei lui în făgăduinţa dată prin Hristos, nu a 

fost nerecunoscută de către Domnul. Citim: 
„Şi Domnul i-a spus lui Avram, după ce Lot s-a separat de el: ‚Ridică-ţi acum ochii şi uită-te din locul în 

care eşti spre nord, spre sud, spre est şi spre vest, pentru că toată ţara pe care o vezi, ţie ţi-o voi da şi seminţei 
tale pentru totdeauna. Voi face sămânţa ta ca nisipul mării, aşa că dacă un om poate număra nisipul 
pământului, şi sămânţa ta va fi numărată. Ridică-te, umblă în ţară în lungimea ei şi în lăţimea ei; căci ţie ţi-o 
voi da.” Geneza 13:14-17. 

Nu vom uita că „lui Avraam şi seminţei lui au fost făcute făgăduinţele; El nu a spus ‚şi seminţelor’, ca şi 
când ar fi mai multe, ci ca şi când ar fi numai una. ‚Şi seminţei tale’, care este Hristos.” Nu este o altă 
sămânţă a lui Avraam în afară de Hristos şi cei care sunt ai Lui. De aceea, această nenumărabilă prosperitate 
care a fost făgăduită lui Avraam, coincide cu aceea despre care se vorbeşte în următorul pasaj: 

„După aceasta, m-am uitat şi iată, o mare mulţime, pe care nu putea să o numere nimeni, din toate 
naţiunile, din toate neamurile, popoarele şi limbile, stătea în picioare înaintea tronului şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi cu haine albe, cu ramuri de palmier în mâini; şi strigau cu glas tare, spunând: ‚Mântuire 
Dumnezeului nostru care stă pe tron şi Mielului.’ Şi unul din bătrâni a răspuns, zicându-mi: ‚Cine sunt 
aceştia îmbrăcaţi cu haine albe? Şi de unde au venit?’ Iar eu am spus: ‚Domnule, tu ştii.’ Iar el mi-a spus: 
‚Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare, şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.’” 
Apocalipsa 7:9, 10, 13, 14. 

Deja am învăţat că binecuvântarea lui Avraam vine peste toate naţiunile prin crucea lui Hristos, astfel că 
în afirmaţia că această mulţime nenumărabilă şi-a spălat hainele şi le-a albit în sângele Mielului, vedem 
împlinirea făgăduinţei lui Avraam, a unei seminţe nenumărabile. „Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi 
sămânţa lui Avraam şi moştenitori, după făgăduinţă.” Galateni 3:29. 

Cititorul nu trebuie să eşueze în a vedea în repetiţia făgăduinţei din capitolul 13, că ţara apare foarte 
proeminent. Am găsit-o în studiul precedent şi o vom găsi ca element central al făgăduinţei oriunde apare. 

 
Avraam şi Melhisedec 

 
Scurta istorie a lui Melhisedec formează o legătură care ne uneşte pe noi şi timpurile noastre cel mai mult 

de Avraam şi vremea lui şi arată că aşa-numita „dispensaţiune creştină” a existat în zilele lui Avraam la fel 
de mult cum există acum. 

Capitolul 14 din Geneza ne spune tot ce ştim despre Melhisedec. Capitolul 7 din Evrei repetă istoria şi 
face ceva comentarii asupra ei. Pe lângă aceasta, avem referinţe despre Meldisedec în capitolul 6 şi în 
Psalmul 110:4. 

Istoria este aceasta: Avraam se întorcea de la o expediţie împotriva duşmanilor care îl luaseră pe Lot, 
când l-a întâlnit Melhisedec, aducând pâine şi vin. Melhisedec era rege al Salemului şi preot al Dumnezeului 
Celui Prea Înalt. În această calitate, l-a binecuvântat pe Avraam, iar el i-a dat o zecime din prada pe care a 
redobândit-o. Aceasta este istoria, dar sunt schiţate câteva lecţii foarte importante. 

În primul rând, învăţăm că Melhisedec era mai mare decât Avraam, pentru că „fără contrazicere, cel mai 
mic este binecuvântat de cel mai mare” (Evrei 7:7) şi pentru că Avraam i-a dat zecime din toate. 

Era un simbol al lui Hristos şi era ca El: „Făcut asemenea Fiului lui Dumnezeu”. Era un simbol al lui 
Hristos, în faptul că era atât rege cât şi preot. Numele lui semnifică: „rege al neprihănirii”, iar Salem, în care 
era rege, înseamnă „pace”, aşa că nu era numai preot, ci şi rege al neprihănirii şi al păcii. La fel este spus şi 
despre Hristos: „Domnul i-a spus: ‚Domnul Meu, stai la dreapta Mea, până voi face din vrăjmaşii Tăi 
aşternut al picioarelor Tale.’” „Domnul a jurat, şi nu va regreta: ‚Tu eşti preot pentru totdeauna, după ordinea 
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lui Melhisedec.’” Psalmul 110:1, 4. Iar numele prin care va fi numit este „Domnul, neprihănirea noastră.” 
Ieremia 23:6. 

Preoţia regească a lui Hristos este în acest fel prezentată în Scripturi: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: 
‚Iată omul al cărui nume este RAMURA; El va creşte din locul Lui şi va construi templul Domnului; chiar El 
va construi templul Domnului şi El va purta slava, va sta şi va guverna de pe tronul Lui; va fi preot pe tronul 
Lui şi sfatul păcii va fi între ei doi.” Zaharia 6:12, 13. Puterea prin care Hristos, ca preot, face împăcarea 
pentru păcatele poporului, este puterea tronului lui Dumnezeu, pe care stă. 

Dar punctul principal în legătură cu Melhisedec este că Avraam a trăit în aceeaşi „dispensaţiune” ca noi. 
Preoţia era la fel atunci ca acum. Nu numai că suntem copii ai lui Avraam dacă suntem ai credinţei, dar 
Marele nostru Preot, care a trecut în ceruri, prin jurământul lui Dumnezeu a fost făcut un Mare Preot pentru 
totdeauna, „după ordinea lui Melhisedec”. Astfel, într-un sens dublu este arătat că „dacă sunteţi ai lui 
Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” „Tatăl vostru Avraam s-a bucurat să 
vadă ziua Mea, a văzut-o, şi s-a bucurat.” Ioan 8:56. 

Prin urmare, Avraam era un creştin la fel de mult ca oricare dintre cei care au trăit de la răstignirea lui 
Hristos. „Discipolii au fost pentru prima dată numiţi creştini în Antiohia.” Fapte 11:26. Dar discipolii nu erau 
diferiţi după ce au fost numiţi creştini faţă de ceea ce erau înainte. Când erau cunoscuţi doar ca iudei, erau 
creştini la fel de mult cum erau după ce au fost astfel numiţi. Numele are puţină importanţă. Numele 
„creştini” le-a fost dat pentru că erau urmaşii lui Hristos, dar erau urmaşii lui Hristos înainte să fie numiţi 
creştini, la fel de mult cum au fost după aceea. Avraam, cu sute de ani înainte de zilele lui Isus din Nazaret, 
era exact ceea ce discipolii erau în Antiohia când au fost numiţi creştini – un urmaş al lui Hristos. Aşa că era 
un creştin în sensul deplin al cuvântului. Toţi creştinii, şi nu alţii, sunt copiii lui Avraam. 

Cititorul va observa că în capitolul 7 din Evrei ne-am referit la cazul lui Avraam şi al lui Melhisedec 
pentru a dovedi că plătirea de zecimi nu este o ordine levitică. Cu mult timp înainte să se nască Levi, Avraam 
a plătit zecimi. Şi le-a plătit lui Melhisedec, a cărei preoţie este preoţia creştină. De aceea, cei care sunt ai lui 
Hristos şi astfel, copii ai lui Avraam, de asemenea vor da zecimi din toate. 

Se va observa că a da zecime era un lucru bine cunoscut în zilele lui Avraam. El a dat zecime preotului lui 
Dumnezeu ca şi cum ar fi ceva de la sine înţeles. El a recunoscut că zecimea este a Domnului. Raportul din 
Levitic nu este originea sistemului de zecimi, ci este doar o stabilire a faptului. Chiar şi ordinea levitică „a 
plătit zecime în Avraam”. Nu ni se spune când a fost pentru prima dată descoperit oamenilor, dar vedem că 
era bine cunoscut în zilele lui Avraam. În cartea Maleahi, care se adresează în special celor care trăiesc chiar 
înainte de „marea şi teribila zi a Domnului”, ni se spune că cei care reţin zecimea Îl jefuiesc pe Dumnezeu2.  

Argumentul este foarte simplu: Avraam a dat zecime lui Melhisedec; preoţia lui Melhisedec este o preoţie 
prin care vin neprihănirea şi pacea, este preoţia prin care suntem salvaţi. Avraam a dat zecimi lui Melhisedec 
pentru că Melhisedec era reprezentantul Dumnezeului Celui Prea Înalt, iar zecimea este a Domnului. Dacă 
suntem ai lui Hristos, atunci suntem copii ai lui Avraam; şi dacă nu suntem copii ai lui Avraam, nu suntem ai 
lui Hristos. Dar dacă suntem copiii lui Avraam, vom face faptele lui Avraam. Ai cui suntem noi? 

Încă un punct care nu ar trebui trecut cu vederea. Cititorul profund cu greu va eşua să fie izbit de faptul că 
Melhisedec, care era rege al neprihănirii şi al păcii şi preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt, i-a adus lui 
Avraam pâine şi vin, emblemele trupului şi sângelui Domnului nostru. Am putea spune că pâinea şi vinul 
erau pentru înviorarea lui Avraam şi a urmaşilor lui. Dar aceasta nu scade meritul semnificaţiei actului. 
Melhisedec a venit în calitatea sa de rege şi preot, iar Avraam l-a recunoscut ca atare. Observaţi legătura din 
Geneza 14:18, 19: „Iar Melhisedec, regele Salemului a adus pâine şi vin; el era preotul Dumnezeului Celui 
Prea Înalt. L-a binecuvântat şi i-a spus: ‚Binecuvântat fie Avram de către Dumnezeul Cel Prea Înalt, 
Stăpânul cerului şi al pământului.’”. Iudeii din zilele lui Hristos au batjocorit afirmaţia că Avraam s-a 
bucurat să vadă ziua Lui. Nu puteau vedea nici o dovadă a faptului. Este posibil să nu vedem nici noi în 
această tranzacţie dovada că Avraam a văzut ziua lui Hristos, care este ziua mântuirii? 

 
- The Present Truth, 28 mai 1896 

                                                
2 Trebuie să fie înţeles faptul că nici un om sau putere omenească, nici biserica, nici Statul, nu au nimic de-a face cu 

cererea de a plăti zecime. „Zecimea este a Domnului” şi doar cu El au de-a face oamenii în problema zecimii. Zecimile 
nu aparţin Statului, nu este împuternicit să le colecteze pentru Domnul. Dacă o persoană va plăti sau nu zecime 
Domnului, este doar problema lui de a decide, la fel cum dacă se va închina lui Dumnezeu sau nu, dacă va păzi Sabatul 
sau nu etc. 
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5. Chemarea lui Avraam 
 

Făcând un legământ 
 

apitolul cincisprezece conţine primul raport despre legământul făcut cu Avraam. „Cuvântul 
Domnului a venit la Avraam într-o viziune, spunând: ‚Nu te teme, Avram; Eu sunt scutul tău şi 

răsplata ta nespus de mare.’” 
Observaţi afirmaţia că Dumnezeu Însuşi era răsplata lui Avraam. Dacă suntem ai lui Hristos, atunci 

suntem sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă. Moştenitori a ce? – „Moştenitori ai lui 
Dumnezeu şi comoştenitori cu Hristos.” Romani 8:17. Aceeaşi moştenire este menţionată de către psalmist: 
„Domnul este partea mea de moştenire.” Psalmul 16:5. Astfel, aici avem din nou o legătură pentru a uni tot 
poporul lui Dumnezeu cu Avraam. Speranţa lor nu este nimic altceva decât făgăduinţa lui Dumnezeu făcută 
lui. 

Făgăduinţa pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam nu a fost numai a lui, ci şi a seminţei sale. De aceea, 
Avraam i-a spus Domnului: „‚Ce îmi vei da, văzând că sunt lipsit de copii, iar slujitorul casei mele (sau „cel 
care va fi posesorul casei mele”) este acest Eliezer din Damasc?’ Şi Avraam a spus: ‚Iată, mie nu mi-ai dat 
nici o sămânţă şi vai, unul născut în casa mea este moştenitorul meu.’” Geneza 15:2, 3. Avraam nu cunoştea 
planul Domnului. El cunoştea făgăduinţa şi o credea, dar fiind bătrân şi fără copii, a presupus că sămânţa 
promisă lui trebuie să vină prin acest slujitor credincios. Dar nu acesta era planul lui Dumnezeu. Avraam nu 
urma să fie strămoşul unei rase de robi, ci de oameni liberi. 

„Şi iată, Cuvântul Domnului a venit la el, spunând: ‚Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci acela care va ieşi 
din tine va fi moştenitorul tău.’ Şi l-a scos afară şi i-a spus: ‚Uită-te spre ceruri şi numără stelele, dacă poţi să 
le numeri’; şi i-a spus: ‚Aşa va fi sămânţa ta’. Iar el a crezut în Domnul şi El i-a socotit aceasta ca 
neprihănire.” Geneza 15:4-6. 

„Iar el a crezut în Domnul.” Rădăcina verbului tradus prin a crede este cuvântul „amin”. Ideea lui este 
aceea a fermităţii, a temeliei. Când Dumnezeu a rostit făgăduinţa, Avraam a spus „Amin” sau, cu alte 
cuvinte, a construit pe Dumnezeu, luând Cuvântul Său ca o temelie sigură. Comparaţi aceasta cu Matei 7:24, 
25. 

Dumnezeu a promis o mare familie lui Avraam. Dar această casă trebuia zidită pe Domnul şi aşa a înţeles 
Avraam şi a început imediat să zidească. Isus Hristos este temelia, căci „nici o altă temelie nu poate pune 
vreun om decât cea care este pusă, care este Isus Hristos.” 1 Corinteni 3:11. Casa lui Avraam este casa lui 
Dumnezeu, care este „zidită pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra principală.” 
Efeseni 2:20. „La care venind, ca la o piatră vie, într-adevăr lepădată de oameni, dar aleasă de Dumnezeu şi 
preţioasă, voi, de asemenea, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă ca să oferiţi sacrificii 
spirituale, acceptabile înaintea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. De aceea este scris şi în Scriptură: ‚Iată, pun 
în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, preţioasă; cel care crede [zideşte] în El nu va fi distrus.’” 1 Petru 
2:4-9. 

„Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” De ce? – Deoarece credinţa 
înseamnă să construieşti pe Dumnezeu şi Cuvântul Său, iar aceasta înseamnă primirea vieţii lui Dumnezeu şi 
a Cuvântului Său. Observaţi în ultimele versete citate din Petru, că temelia pe care se zideşte casa este o 
piatră vie. Temelia este o temelie vie, de la care cei care vin la ea primesc viaţă, astfel încât casa care se 
zideşte pe ea este o casă vie. Creşte prin viaţa temeliei. Dar temelia este neprihănită: „Domnul este drept, El 
este Stânca mea şi nu este prihană în El.” Psalmul 92:15. De aceea, de vreme ce credinţa înseamnă să 
construieşti pe Dumnezeu şi pe Cuvântul Său sfânt, este evident că şi credinţa trebuie să fie neprihănire 
pentru cel care o posedă şi o exercită. 

Isus Hristos este sursa întregii credinţe. Credinţa îşi are începutul şi sfârşitul în El. Nu poate exista 
credinţă reală dacă nu se centrează în Hristos. Prin urmare, când Avraam a crezut în Domnul, a crezut în 
Domnul Isus Hristos. Dumnezeu nu S-a arătat niciodată omului decât prin Hristos. Ioan 1:18. Încrederea lui 
Avraam care era credinţă personală în Domnul Isus Hristos este mai mult arătată prin faptul că aceasta i-a 
fost socotită ca neprihănire. Căci nu există neprihănire decât prin credinţa lui Isus Hristos. El „a fost făcut 
pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” 1 Corinteni 1:30. Nici o neprihănire nu va 
avea vreo valoare la arătarea Domnului în afară de „aceea care este prin credinţa lui Hristos, neprihănirea lui 
Dumnezeu prin credinţă.” Filipeni 3:9. Dar de vreme ce Dumnezeu Însuşi a socotit credinţa lui Avraam ca 
neprihănire, este clar că credinţa lui era centrată doar în Hristos, de la care venea neprihănirea lui. 

Şi acesta demonstrează că făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de Avraam era doar prin Hristos. Sămânţa era 
numai aceea care este prin credinţa în Hristos, căci Hristos Însuşi este sămânţa. Prosperitatea lui Avraam, că 

C
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urma să fie ca stelele la număr, va fi nenumărabila oştire care şi-a spălat hainele în sângele Mielului. 
Naţiunile care urmau să iasă din el vor fi „naţiunile celor mântuiţi”. Apocalipsa 21:24. Comparaţi cu Matei 
8:11. „Căci oricâte ar fi făgăduinţele lui Dumnezeu, în El sunt da; de aceea, tot prin El este şi Amin.” 2 
Corinteni 1:20, R.V. 

„În aceeaşi zi Domnul a făcut un legământ cu Avram, spunând: ‚Seminţei tale am dat această ţară’” etc. 
Geneza 15:18. Facerea acestui legământ este menţionată în versetele precedente. Mai întâi, avem făgăduinţa 
unei prosperităţi nenumărabile şi a ţării. Dumnezeu a spus: „Eu sunt Domnul, care te-a scos din Ur, din 
Haldea, pentru a-ţi da această ţară ca s-o moşteneşti.” Versetul 7. Acest verset trebuie păstrat în minte când 
citim versetul 18, altfel vom avea impresia greşită că era ceva promis doar seminţei lui Avraam, nu şi lui. 
„Acum, lui Avraam şi seminţei lui au fost făcute făgăduinţele.” Galateni 3:16. Nimic nu a fost făgăduit 
seminţei fără să-i fie făgăduit şi lui Avraam. 

Avraam L-a crezut pe Domnul, totuşi a spus: „Doamne, Dumnezeule, din ce voi cunoaşte că o voi 
moşteni?” Apoi urmează raportul împărţirii juncanei, a caprei şi a berbecului. La aceasta se face referire în 
Ieremia 34:18-20, când Dumnezeu a mustrat poporul pentru călcarea legământului. 

„Şi când soarele cobora, un somn adânc a căzut peste Avram; şi iată, o groază de mare întuneric a căzut 
peste el. Şi Domnul i-a spus lui Avram: ‚Să ştii ca o siguranţă că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu 
este a ei şi va sluji acolo; o vor apăsa patru sute de ani; de asemenea, acea naţiune, căreia îi va sluji, o voi 
judeca Eu şi după aceea, va ieşi din ea cu mari bogăţii. Tu vei merge la părinţii tăi în pace, vei fi 
înmormântat la o vârstă înaintată. Dar în a patra generaţie vor veni aici din nou, căci nelegiuirea amoriţilor 
nu este încă deplină.” Geneza 15:12-16. 

Am văzut că acest legământ era unul al neprihănirii prin credinţă. Căci sămânţa făgăduită şi ţara erau prin 
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, care i-a fost socotită lui Avraam ca neprihănire. Acum, să vedem ce mai 
putem învăţa din aceste versete deja citate. 

Un lucru pe care îl învăţăm este că Avraam urma să moară înainte ca stăpânirea să-i fie oferită. Urma să 
moară la o vârstă înaintată, iar sămânţa lui urma să fie străină într-o ţară străină timp de patru sute de ani. 

Nu numai Avraam va fi mort, ci şi următorii lui descendenţi vor fi înainte ca sămânţa să vină în ţara care 
le-a fost făgăduită. De fapt, ştim că Isaac a murit chiar înainte ca fiii lui Israel să meargă în Egipt şi că Iacov 
şi toţi fiii lui au murit în Egipt. 

„Acum, lui Avraam şi seminţei lui a fost făcută făgăduinţa.” Capitolul dinaintea noastră ne spune acelaşi 
lucru. Este evident că o făgăduinţă făcută seminţei lui Avraam nu poate fi împlinită dacă se oferă doar unei 
părţi a seminţei şi că ceea ce a fost făgăduit lui Avraam şi seminţei lui nu poate fi împlinit dacă Avraam nu 
are parte de ea ca şi sămânţa lui. 

Ce demonstrează acest lucru? – Pur şi simplu că făgăduinţa din capitolul 15 din Geneza, că Avraam şi 
sămânţa lui vor stăpâni ţara, avea legătură cu învierea morţilor şi cu nimic mai puţin. Este adevărat, cu toate 
că s-ar putea pretinde că versetul al optsprezecelea îl exclude pe Avraam din legământul despre care se 
vorbeşte acolo; căci, aşa cum am văzut, este clar că mulţi din descendenţii imediaţi ai lui Avraam au murit 
înainte de timpul făgăduinţei; ştim că Isaac, Iacov şi cei doisprezece patriarhi au murit cu mult înainte de acel 
timp. 

Chiar dacă l-am lăsa pe Avraam în afara chestiunii, rămâne faptul că făgăduinţa seminţei trebuie să 
includă toată sămânţa şi nu doar o parte. Dar Avraam nu poate fi lăsat la o parte. Prin urmare, există dovezi 
pozitive că în acest capitol avem raportul predicării lui „Isus şi a învierii” faţă de Avraam. 

 
Pentru a fi împlinită după înviere 

 
Aceasta ne ajută să înţelegem mai bine de ce Ştefan, când era în proces pentru predicarea lui Isus, a 

început discursul făcând referire chiar la aceste cuvinte. Vorbind despre venirea lui Avraam în ţara Canaan, a 
spus că Dumnezeu „nu i-a dat nici o moştenire în ea, nu, nici măcar cât o palmă de loc; totuşi i-a făgăduit că 
i-o va da ca stăpânire şi seminţei lui după el, pe când nu avea nici un copil.” Fapte 7:5. Făcând astfel referire 
la această făgăduinţă, care era bine cunoscută de către iudei, Ştefan le-a arătat cât se poate de clar că putea fi 
împlinită numai la învierea morţilor prin Isus. 

„Tu vei merge la părinţii tăi în pace, vei fi înmormântat la o vârstă înaintată. Dar în a patra generaţie vor 
veni aici din nou, căci nelegiuirea amoriţilor nu este încă deplină.” De aici învăţăm motivul pentru care 
Avraam a murit în credinţă, cu toate că nu primise promisiunea. Dacă s-ar fi aşteptat să o primească în 
această viaţă, ar fi fost dezamăgit dacă ar fi ajuns în faţa morţii fără ca ea să se împlinească. Dar Dumnezeu 
i-a spus clar că el urma să moară înainte ca ea să se împlinească. De aceea, de vreme ce Avraam a crezut pe 
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Dumnezeu, este foarte clar că el a înţeles despre înviere şi că a crezut-o. Învierea morţilor, vom vedea, a fost 
întotdeauna centrul speranţei adevăraţilor copii ai lui Avraam. 

Dar învăţăm ceva mai mult. În a patra generaţie sau în răstimpul a patru sute de ani, sămânţa lui va ieşi 
din robie în ţara făgăduită. De ce nu puteau stăpâni ţara imediat? – Deoarece nelegiuirea amoriţilor nu era 
deplină atunci. Aceasta arată că Dumnezeu dădea amoriţilor timp de pocăinţă sau pentru a umple măsura 
nelegiuirii lor, demonstrând astfel nepotrivirea lor de a stăpâni ţara. 

Şi aceasta ne învaţă mai departe că ţara pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui Avraam şi seminţei lui putea fi 
stăpânită doar de oameni neprihăniţi. Dumnezeu nu ar alunga din ţară pe aceia în care se vedea o urmă că ar 
putea deveni neprihăniţi. Dar faptul că poporul urma să fie distrus înainte ca fiii lui Avraam să fie aruncaţi 
afară din cauza răutăţii lor, arată că stăpânii ţării trebuiau să fie neprihăniţi. Şi astfel învăţăm că sămânţa lui 
Avraam, căreia i s-a făcut făgăduinţa ţării, trebuia să fie un popor neprihănit. Aceasta a fost deja arătat de 
faptul că sămânţa a fost făgăduită lui Avraam numai prin neprihănirea prin credinţă. 

 
- The Present Truth, 4 iunie 1896 
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6. Chemarea lui Avraam 
 

Carnea împotriva Spiritului 
 

cum, Sarai, soţia lui Avram, nu îi năştea nici un copil; ea avea o sclavă, o egipteancă, al cărei nume 
era Agar. Şi Sarai i-a spus lui Avram: ‚Iată, acum, Domnul m-a reţinut de la a purta copii, te rog 

intră la servitoarea mea, poate că voi obţine copii de la ea.’ Şi Avram a ascultat de glasul lui Sarai.” Geneza 
16:1, 2. 

Aceasta a fost marea greşeală a vieţii lui Avraam, dar a învăţat o lecţie din greşeala lui şi a fost 
menţionată ca să îi înveţe pe toţi acea lecţie. Vom presupune că cititorul este deja familiarizat cu consecinţa – 
cum Domnul i-a spus lui Avraam că Ismael, fiul lui Agar, nu era moştenitorul pe care i l-a promis, ci că 
Serai, soţia lui îi va naşte un fiu şi cum, după naşterea lui Isaac, Agar şi Ismael au fost alungaţi. Aşa că 
putem trece direct la câteva lecţii importante care sunt sugerate prin această tranzacţie. 

În primul rând, trebuie să învăţăm nebunia încercării omului de a împlini făgăduinţele lui Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a promis lui Avraam o sămânţă nenumărabilă. Când făgăduinţa a fost făcută, era dincolo de 
orice posibilitate umană ca Avraam să aibă un fiu de la soţia sa, dar el a acceptat Cuvântul Domnului, iar 
credinţa lui i-a fost socotită ca neprihănire. Aceasta era o dovadă în sine că sămânţa nu urma să fie una 
obişnuită, ci că va fi o sămânţă a credinţei. 

Dar soţia lui nu avea credinţa pe care o avea el. Şi totuşi, ea a crezut că are credinţă şi, chiar Avraam a 
gândit fără îndoială că ducând la bun sfârşit sfatul ei, lucra după Cuvântul Domnului. Necazul a fost că a 
ascultat de glasul soţiei lui în loc de Domnul. Ei au gândit că Dumnezeu le-a promis o familie numeroasă, 
dar de vreme ce era imposibil ca ea să aibă copii, era foarte evident că El intenţiona ca ei să folosească un alt 
mijloc de a o duce la bun sfârşit. Aşa tratează raţiunea omenească făgăduinţele lui Dumnezeu. 

Totuşi, cât de lipsit de prevedere era tot acel lucru. Dumnezeu făcuse promisiunea, de aceea doar El putea 
să o împlinească. Dacă un om face o promisiune, lucrul promis poate fi realizat de un altul, dar în acel caz 
cel care a promis nu îşi ţine cuvântul. Astfel, chiar dacă ceea ce Domnul promisese putea fi câştigat prin 
procedura adoptată, rezultatul ar fi fost acela de a-L împiedica pe Dumnezeu de a-Şi împlini Cuvântul. De 
aceea, ei lucrau împotriva lui Dumnezeu. Dar făgăduinţele Lui nu pot fi împlinite de un om. Numai în 
Hristos pot fi ele realizate. Este suficient de uşor pentru noi toţi să vedem acest lucru în cazul dinaintea 
noastră; totuşi, cât de des, în propria noastră experienţă, în loc să aşteptăm ca Domnul să facă ceea ce a 
făgăduit, obosim să aşteptăm şi încercăm să o facem noi pentru El şi astfel, ajungem la eşecuri. 

 
Spiritual şi literal 

 
Au trecut ani până ce făgăduinţa a fost împlinită în modul lui Dumnezeu, dar nu s-a întâmplat până ce atât 

Avraam cât şi Sara au crezut pe deplin pe Domnul. „Prin credinţă şi Sara însăşi a primit putere să conceapă 
sămânţă şi a născut un copil când era trecută de vârstă, pentru că L-a considerat credincios pe Cel care a 
făgăduit.” Evrei 11:11. Isaac a fost rodul credinţei. „Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă, 
altul din femeia liberă. Dar cel care a fost născut din roabă, a fost născut după trup, dar cel din femeia liberă 
a fost din făgăduinţă.” Galateni 4:22, 23. 

Se pare că mulţi oameni uită acest fapt. Uită că Avraam a avut doi fii, unul din femeia roabă, altul din 
femeia liberă; unul născut după trup, celălalt născut după Spiritul. Aici este confuzia cu privire la sămânţa 
„literală” şi „spirituală” a lui Avraam. Oamenii vorbesc ca şi când cuvântul „spiritual” ar fi opus celui 
„literal”. Dar nu este aşa. „Spiritual” este opus numai faţă de ceea ce este „trupesc”, carnal. 

Isaac a fost născut după Spirit, totuşi era un copil real şi literal la fel ca Ismael. Astfel, adevărata sămânţă 
a lui Avraam reprezintă doar aceia care sunt spirituali, dar aceasta nu îi face mai puţin reali. Dumnezeu este 
Spirit, totuşi El este un Dumnezeu real. Hristos a avut un trup spiritual după învierea Sa, totuşi era real, o 
fiinţă literală şi putea fi pipăit ca orice alt trup. Astfel, trupurile sfinţilor după înviere vor fi spirituale, totuşi 
vor fi reale. Lucrurile spirituale nu sunt imaginare. Într-adevăr, ceea ce este spiritual este chiar mai real decât 
ceea ce este trupesc, deoarece numai ceea ce este spiritual durează veşnic. 

Prin urmare, din acest caz învăţăm în mod conclusiv că sămânţa pe care Dumnezeu i-a promis-o lui 
Avraam, care va fi ca nisipul mării şi ca stelele cerului ca număr şi care va moşteni ţara, este numai o 
sămânţă spirituală. Adică, este o sămânţă care vine prin Spiritul lui Dumnezeu. Naşterea lui Isaac, ca aceea a 
Domnului Isus, a fost miraculoasă. A fost supranaturală. Ambele au fost aduse prin Spiritul. În amândouă 
avem o ilustrare a puterii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu şi astfel moştenitori ai făgăduinţei. 

A 
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Sămânţa lui Avraam după trup sunt ismaeliţii. El a fost un copil sălbatic sau, aşa cum spune Versiunea 
Revizuită, „un măgar sălbatic printre oameni”. Geneza 16:12. Mai mult, era fiul roabei şi de aceea, nu un fiu 
liber. Acum, Domnul a indicat în cazul lui Eliezer, slujitorul lui Avraam, că sămânţa lui Avraam va fi liberă. 
Prin urmare, dacă Avraam s-ar fi gândit numai la aceste cuvinte ale Domnului, în loc să asculte de glasul 
soţiei lui, ar fi fost scutit de mult necaz. 

Merită să dăm atenţie acestei faze a subiectului, pentru că, dacă este bine înţeles, va salva din multă 
confuzie referitoare la adevărata sămânţă a lui Avraam şi la adevăratul Israel. Să mai prezentăm încă o dată 
punctele. 

Ismael s-a născut după trup şi nu putea fi sămânţa. De aceea, cei care sunt numai după trup nu pot fi copiii 
lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă. 

Isaac a fost născut după Spirit şi a fost adevărata sămânţă. „În Isaac va fi numită sămânţa ta”. De aceea, 
toţi copiii lui Avraam sunt cei care sunt născuţi din Spirit. „Noi, fraţilor, precum Isaac, suntem copiii 
făgăduinţei.” Galateni 4:28. 

Isaac a fost născut liber şi doar acei care sunt liberi sunt copiii lui Avraam. „Astfel, deci, fraţilor, noi nu 
suntem fiii roabei, ci ai celei libere.” Galateni 4:31. Ce este această libertate a arătat Domnul în discuţia Sa 
cu iudeii, raportată în Ioan 8. „‚Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat discipolii Mei; şi veţi 
cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.’ Ei I-au răspuns: ‚Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nu am 
fost niciodată robii nimănui; cum spui Tu: ‚Veţi fi liberi’? Isus le-a răspuns: ‚Adevărat, adevărat vă spun, că 
oricine comite păcat este în robia păcatului. Iar robul nu rămâne în casă pentru totdeauna, dar fiul rămâne 
pentru totdeauna. Dacă fiul vă face deci liberi, veţi fi cu adevărat liberi.’” Versetele 31-36, R.V. Şi mai târziu 
le-a spus că dacă ar fi cu adevărat copiii lui Avraam, ar face faptele lui Avraam. Versetul 39. 

Aici vedem din nou ceea ce am învăţat din făgăduinţa capitolului cincisprezece din Geneza, că sămânţa 
făgăduită va fi o sămânţă neprihănită, de vreme ce a fost făgăduită doar prin Hristos şi era sigură pentru 
Avraam numai prin credinţa lui. 

Rezumatul întregii chestiuni este că în făgăduinţa lui Avraam era Evanghelia şi numai Evanghelia; şi 
orice încercare de a aplica făgăduinţele altora decât celor care sunt ai lui Hristos prin Spiritul, este o 
încercare de a anula făgăduinţele Evangheliei lui Dumnezeu. „Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi 
sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” Galateni 3:29. „Acum, dacă cineva nu are Spiritul lui 
Hristos, nu este al Lui.” Romani 8:9. Astfel, dacă un om nu are Spiritul lui Hristos, Spiritul prin care a fost 
născut Isaac, nu este un copil al lui Avraam şi nu are dreptul la vreo parte a făgăduinţei. 

 
- The Present Truth, 11 iunie 1896 
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7. Chemarea lui Avraam 
 

Legământul sigilat 
(Partea I) 

 
jungem la un raport care prezintă înaintea noastră făgăduinţa în cel mai minunat mod. Mai mult de 
douăzeci şi cinci de ani trecuseră de când Dumnezeu a făcut prima dată făgăduinţa lui Avraam3 Fără 

îndoială, timpul a fost prelungit din cauza pasului greşit făcut de Avraam prin faptul că a ascultat de gândirea 
soţiei lui. Mai mult de treisprezece ani trecuseră de la acel timp. Dar Avraam a înţeles lecţia, iar Dumnezeu i 
s-a arătat din nou. 

„Şi când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani, Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a spus: ‚Eu sunt 
Dumnezeul Cel Atotputernic; umblă înaintea Mea şi fii desăvârşit.’” Geneza 17:1. Pe marginea versetului, 
scrie: „neprihănit sau sincer”. Ca şi în 1 Cronici 12:33, 38 înţelesul este onest, credincios. Dumnezeu i-a spus 
lui Avraam să fie sincer înaintea Lui, nu cu inima împărţită. Când ne amintim istoria raportată în capitolul 
precedent, vedem forţa acestui ordin. Vedem de asemenea forţa afirmaţiei „Eu sunt Dumnezeul Cel 
Atotputernic”. Dumnezeu dorea să îi arate că El este pe deplin capabil să împlinească făgăduinţa şi că de 
aceea el ar trebui să se încreadă în El cu o inimă desăvârşită sau neîmpărţită. 

 
Un nume nou 

 
„Avram a căzut cu faţa la pământ şi Dumnezeu a vorbit cu el, spunând: ‚Cât despre Mine, iată, 

legământul Meu este cu tine, tu vei fi tatăl multor naţiuni. Numele tău nu va mai fi Avram, ci Avraam, căci 
te-am făcut tatăl multor naţiuni.’” Geneza 17:3-5. 

Numele Avram înseamnă „tată al înălţimii”. Tatăl lui Avram era păgân şi este posibil ca numele să fi avut 
vreo legătură cu închinarea păgână din locurile înalte. Dar acum este adăugată încă o silabă, iar numele 
devine Avraam, „tatăl multor popoare”. În schimbarea numelui în cazul lui Avraam şi al lui Iacov avem o 
sugestie a noului nume pe care Domnul îl dă tuturor celor care sunt ai Lui. Vezi Apocalipsa 2:17; 3:12. „Tu 
vei fi numit cu un nume nou pe care gura Domnului îl va numi.” Isaia 62:2. 

Oferirea unui nou nume lui Avraam nu indică vreo schimbare în făgăduinţă, ci era un semn pentru 
Avraam că Dumnezeu intenţionează să facă ceea ce a zis. Numele lui trebuia să fie după aceea o amintire a 
făgăduinţei. Unii au gândit că oferirea acestui nou nume a marcat o schimbare în natura făgăduinţei faţă de 
el, dar o analiză atentă a făgăduinţei aşa cum a fost menţionată înainte va arăta că aşa ceva nu poate avea loc. 
Avraam era exact acelaşi după schimbarea numelui ca şi înainte. În timp ce numele lui încă era Avram a 
crezut pe Dumnezeu şi credinţa lui în făgăduinţă i-a fost socotită ca neprihănire. În timp ce numele lui era 
Avram Dumnezeu i-a predicat Evanghelia, spunând: „În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. 

Nu putem face o diferenţă între făgăduinţele lui Dumnezeu faţă de Avraam, spunând că unele erau 
temporare şi numai pentru sămânţa după trup, iar celelalte erau spirituale şi eterne. „Căci Fiul lui Dumnezeu, 
Isus Hristos, care a fost predicat printre voi de către noi… nu a fost da şi nu, ci în El este da. Căci oricât de 
multe ar fi făgăduinţele lui Dumnezeu, în El sunt da; de aceea tot prin El este Amin, spre slava lui Dumnezeu 
prin noi.” 2 Corinteni 1:19, 20 R.V. „Acum, lui Avraam şi seminţei lui au fost făcute făgăduinţele. El nu a 
spus ‚şi seminţelor’, ca şi când ar fi mai multe, ci ca şi când este numai una. ‚Şi seminţei tale’, care este 
Hristos.” Galateni 3:16. Observaţi că făgăduinţele, indiferent câte sunt, toate vin prin Hristos. Observaţi de 
asemenea că apostolul vorbeşte de Avraam, nu de Avram. Nu a spus că unele au fost făcute lui Avram, iar 
altele lui Avraam. Iar acest punct este şi mai accentuat când citim cuvintele lui Ştefan: „Dumnezeul slavei S-
a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte să locuiască în Haran.” Fapte 7:2. Deşi 
pe atunci era cunoscut ca Avram, făgăduinţa a fost aceeaşi ca atunci când a fost cunoscut ca Avraam. Orice 
referinţă la el în Biblie, chiar şi în legătură cu primele făgăduinţe, sunt cu numele de Avraam. De aceea ne-
am referit la el doar ca Avraam. 

Domnul a continuat, după ce i-a spus lui Avraam despre schimbarea numelui său: „Voi stabili legământul 
Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine în generaţiile lor ca legământ veşnic, ca să fiu Dumnezeul tău 
şi al seminţei tale după tine. Îţi voi da ţie şi seminţei tale după tine ţara în care eşti un străin, toata ţara 
Canaanului, ca o stăpânire veşnică; şi voi fi Dumnezeul lor.” Geneza 17:7, 8. 

                                                
3 Avraam avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran (Geneza 12:4), iar făgăduinţa i-a fost descoperită 

prima dată înainte să plece din Mesopotamia. Fapte 7:2. 

A 
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Să analizăm în detaliu părţile diferite ale acestui legământ. Partea centrală a lui este ţara făgăduită, ţara 
Canaan. Este aceeaşi ca în capitolul cincisprezece. Făgăduinţa este că ea va fi dată lui Avraam şi seminţei lui. 
Legământul este acelaşi cu cel făcut atunci, dar aici îl avem sigilat. 

Observaţi că el este 
 

Un „legământ veşnic” 
 

pe care Domnul l-a făcut cu el. Este singurul legământ veşnic despre care se vorbeşte atât de des în Biblie. 
Prin „sângele noului legământ” sunt oamenii făcuţi desăvârşiţi în orice faptă bună pentru a face voia lui 
Dumnezeu. Evrei 13:20. Mai mult, ţara făgăduită în acest legământ veşnic, urma să fie  

 
„O stăpânire veşnică” 

 
atât pentru Avraam, cât şi pentru sămânţa lui. Observaţi că lui Avraam însuşi, ca şi seminţei sale, i-a fost 
făgăduită ţara ca stăpânire veşnică. Nu este o moştenire care să fie doar o stăpânire pentru el şi familia sa 
pentru totdeauna, ci Avraam şi sămânţa sa împreună urmau să o aibă ca stăpânire veşnică. 

Dar o ţară poate fi ţinută ca stăpânire veşnică doar de către cei care au 
 

Viaţă veşnică 
 

De aceea, în acest legământ găsim făgăduinţa vieţii veşnice. Nu ar fi putut fi altfel, deoarece atunci când 
legământul a fost făcut pentru prima dată, aşa cum este raportat în capitolul cincisprezece, lui Avraam i s-a 
spus că va muri înainte ca ţara să fie dată ca moştenire, iar Ştefan a spus că Dumnezeu nu i-a dat nici cât o 
palmă de loc. De aceea, nu putea fi a lui decât prin înviere; iar când va avea loc învierea, nu va mai fi moarte. 
Căci „toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipire de ochi, la ultima trâmbiţă; căci trâmbiţa va suna, morţii 
vor învia în neputrezire şi vom fi schimbaţi. Căci această putrezire trebuie să fie schimbată în neputrezire şi 
ceea ce este muritor în nemurire.” 1 Corinteni 15:51-53. 

Astfel vedem că realizarea acestui legământ veşnic cu Avraam era pur şi simplu predicarea Evangheliei 
veşnice a împărăţiei şi asigurarea lui a unei părţi din binecuvântare. Făgăduinţa lui Avraam a fost o 
făgăduinţă a Evangheliei şi nimic altceva, iar legământul era legământul cel veşnic al cărui Mijlocitor este 
Hristos. Scopul lui este acelaşi cu al noului legământ, în care Dumnezeu spune: „Voi pune legea Mea în 
partea lor internă şi o voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” Evrei 8:10. 
Dar acest lucru se va clarifica mai mult pe măsură ce înaintăm. 

 
Un legământ al neprihănirii 

 
Domnul i-a spus lui Avraam după această reafirmare a legământului cu el şi sămânţa lui: „Vă veţi 

circumcide carnea prepuţului vostru; acesta va fi un semn al legământului între Mine şi tine.” Geneza 17:11. 
Acum, dacă ne întoarcem la epistola către romani, vom învăţa mai mult despre însemnătatea acestei 
tranzacţii. Trebuie să avem Scriptura înaintea noastră pentru a o putea analiza în mod inteligibil şi de aceea o 
vom cita în întregime: 

„Ce vom spune deci că a găsit Avraam, tatăl nostru după trup? Căci dacă Avraam ar fi fost îndreptăţit prin 
fapte, avea cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce spune Scriptura? ‚Avraam a crezut pe 
Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.’ Acum, celui ce lucrează, plata nu este recunoscută ca un 
har, ci ca o datorie. Dar celui ce nu lucrează, ci crede în Cel care îndreptăţeşte pe cei păcătoşi, credinţa lui îi 
este socotită ca neprihănire. Tot astfel descrie David binecuvântarea omului căruia Dumnezeu îi atribuie 
neprihănirea fără fapte, spunând: ‚Binecuvântat este omul căruia Domnul nu îi impute păcatul.’ Această 
binecuvântare vine numai peste cei circumcişi sau şi peste cei necircumcişi? Căci spunem că lui Avraam 
credinţa i-a fost socotită ca neprihănire. Cum deci i-a fost socotită? Când era circumcis sau când era 
necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Şi a primit semnul circumciziei, un sigiliu al 
neprihănirii credinţei pe care o avea pe când era încă necircumcis, pentru ca să fie tatăl tuturor celor ce cred, 
chiar dacă nu sunt circumcişi, pentru ca neprihănirea să le fie şi lor atribuită; şi să fie tatăl circumciziei nu 
numai al celor care sunt din circumcizie, ci şi al celor care umblă în paşii acelei credinţe a tatălui nostru 
Avraam, pe care o avea când era necircumcis. Pentru că făgăduinţa că va fi moştenitorul lumii, nu a fost a lui 
Avraam sau a seminţei lui prin lege, ci prin neprihănirea prin credinţă.” Romani 4:1-13. 
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Subiectul întregului capitol este Avraam şi îndreptăţirea prin credinţă. Apostolul ia cazul lui Avraam ca o 
iluminare a adevărului prezentat în capitolul anterior, şi anume, că un om este făcut neprihănit prin credinţă. 
Binecuvântarea pe care a primit-o Avraam este binecuvântarea iertării păcatelor prin neprihănirea lui Isus 
Hristos. Vezi versetele 6-9. Prin urmare, când citim în Geneza 12:2, 3 că în Avraam toate familiile vor fi 
binecuvântate, ştim că binecuvântarea la care se face referire este iertarea păcatelor. Aceasta este dovedită în 
Fapte 3:25, 26: „Sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu părinţii noştri, 
spunând lui Avraam: ‚Şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului’. Dumnezeu, mai 
întâi pentru voi, înviindu-L pe Fiul Său Isus, L-a trimis să vă binecuvânteze întorcând pe fiecare dintre voi de 
la nelegiuirile sale.” 

Această binecuvântare a venit la Avraam prin Isus Hristos şi crucea Lui, la fel cum vine şi la noi. Căci 
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiind făcut blestem pentru noi;… pentru ca binecuvântarea lui 
Avraam să vină peste neamuri prin Isus Hristos, pentru ca noi să primim făgăduinţa Spiritului prin credinţă.” 
Galateni 3:13, 14. Astfel, înţelegem că binecuvântările legământului cu Avraam sunt de fapt binecuvântările 
Evangheliei, iar ele sunt aduse la noi prin crucea lui Hristos. Nu a fost nimic făgăduit în acel legământ în 
afară de ceea ce este obţinut prin Evanghelie; şi tot ce conţine Evanghelia era în el. 

Circumcizia a fost dată ca sigiliu al acestui legământ. Dar făgăduinţa, legământul, binecuvântarea, totul a 
venit la Avraam înainte să fie circumcis. De aceea, el este tatăl celor necircumcişi ca şi al celor circumcişi. 
Iudeii şi neamurile sunt moştenitori în acelaşi fel în legământ şi în binecuvântarea lui, dacă au credinţa pe 
care a avut-o Avraam. 

În Geneza 17:11 ni se spune că circumcizia a fost dată ca semn al neprihănirii pe care a avut-o prin 
credinţă. Cu alte cuvinte, era asigurarea şi sigiliul iertării păcatelor prin neprihănirea lui Hristos. De aceea, 
ştim că legământul, pentru care circumcizia era sigiliul, era un legământ al neprihănirii prin credinţă, că toate 
binecuvântările făgăduite în el sunt pe baza neprihănirii prin Isus Hristos. Aceasta din nou arată că 
legământul făcut cu Avraam era Evanghelia, şi numai aceasta. 

 
Oferirea ţării 

 
Dar în acest legământ, făgăduinţa centrală se referea la ţară. Toată ţara Canaan i-a fost făgăduită lui 

Avraam şi seminţei lui ca stăpânire veşnică. Şi atunci sigiliul legământului – circumcizia – a fost dat – un 
sigiliu al neprihănirii pe care a avut-o prin credinţă. Aceasta arată că ţara Canaan trebuia stăpânită numai prin 
credinţă. Şi aici avem o lecţie practică referitoare la lucrurile stăpânite prin credinţă. Mulţi oameni cred că un 
lucru stăpânit prin credinţă este stăpânit doar în imaginaţie. Dar ţara Canaan a fost o ţară reală şi urma să fie 
stăpânită. Stăpânirea ei urma să fie câştigată oricum doar prin credinţă. Într-adevăr, aşa era. Prin credinţă au 
trecut oamenii râul Iordan şi „prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost înconjurate şapte 
zile”. Dar despre aceasta vom vorbi mai mult pe viitor. 

Ţara Canaan, care a fost făgăduită în legământ, urma să fie primită prin neprihănirea prin credinţă, care 
fusese sigilată prin circumcizie, sigiliul legământului. Citiţi acum Romani 4:13 încă o dată şi vom vedea cât 
era inclus în făgăduinţă. „Căci făgăduinţa că va fi moştenitorul lumii nu a fost a lui Avraam sau a seminţei lui 
prin lege, ci prin neprihănirea prin credinţă.” Această neprihănire prin credinţă despre care ni se spune în 
versetul unsprezece a fost sigilată prin circumcizie; şi circumcizia era sigiliul legământului pe care îl avem 
menţionat în Geneza 17. Prin urmare, ştim că făgăduinţa ţării pe care o conţinea legământul cu Avraam nu 
era nimic mai puţin decât făgăduinţa întregului pământ. Pe măsură ce ne apropiem de împlinirea făgăduinţei, 
vom vedea mai clar cum se poate ca făgăduinţa ţării Canaan să includă stăpânirea întregului pământ, dar 
acest fapt poate fi indicat pe scurt aici. 

Legământul în care a fost făgăduită ţara, a fost, după am văzut, un legământ al neprihănirii. Baza lui era 
neprihănirea prin credinţă. Era un legământ veşnic, făgăduind o moştenire veşnică lui Avraam şi seminţei lui, 
care însemna pentru ei viaţă veşnică. Dar harul domneşte prin neprihănire spre viaţa veşnică numai prin Isus 
Hristos, Domnul nostru. Viaţa veşnică poate fi deţinută numai în neprihănire. Mai mult, de vreme ce 
făgăduinţa a fost făcută lui Avraam şi seminţei lui, iar Avraam a fost asigurat că va muri cu mult înainte ca 
moştenirea să fie primită, este evident că putea fi obţinută numai prin înviere, care va avea loc la venirea 
Domnului, când va fi dăruită nemurirea. Dar venirea lui Hristos este „la vremea restaurării tuturor lucrurilor, 
despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Lui profeţi de când a început lumea.” Fapte 3:21. 
Prin urmare, suntem aduşi la faptul că moştenirea neprihănirii care i-a fost făgăduită lui Avraam ca stăpânire 
veşnică, primită la înviere, la venirea Domnului, era „noul pământ, în care locuieşte neprihănirea”, pe care îl 
aşteptăm în conformitate cu făgăduinţa lui Dumnezeu. 

- The Present Truth, 18 iunie 1896 
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8. Chemarea lui Avraam 
 

Legământul sigilat 
(partea a II-a) 

 
Semnul circumciziei 

 
cum trebuie să ducem puţin mai departe studiul sigiliului acestui legământ, şi anume, circumcizia. 
Ce semnifică şi ce este în realitate? Am învăţat că semnifică neprihănirea prin credinţă. A fost dată 

lui Avraam ca un semn al stăpânirii unei asemenea neprihăniri sau ca o asigurare că a fost „acceptat în 
Preaiubitul, în care avem răscumpărarea prin sângele Său, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”. 
Efeseni 1:6, 7. Ce este de fapt circumcizia poate fi învăţat din următorul pasaj: 

„Căci circumcizia este într-adevăr de folos, dacă păzeşti legea; dar dacă tu eşti călcător al legii, 
circumcizia ta devine necircumcizie. De aceea, dacă un necircumcis păzeşte neprihănirea legii, nu va fi 
necircumcizia lui socotită ca circumcizie? Şi nu te va judeca un necircumcis prin natură, dacă împlineşte 
legea, pe tine, care prin literă şi circumcizie încalci legea? Pentru că iudeu nu este acela care este pe dinafară; 
nici circumcizie nu este aceea care este în afară, în trup, ci iudeu este acela care este în interior şi circumcizie 
este aceea a inimii, în spirit, nu în literă, a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu.” Romani 
2:25-29. 

Circumcizia era semnul neprihănirii prin credinţă. Dar acea neprihănire este neprihănirea cerută de legea 
lui Dumnezeu. Circumcizia se reducea la nimic dacă legea nu era păzită. De fapt, păzirea legii este adevărata 
circumcizie. Dar Domnul cere ca adevărul să fie înăuntru. O prezentare exterioară, fără nici o neprihănire în 
interior, este o urâciune pentru El. Legea trebuie să fie în inimă pentru a exista circumcizie reală. Dar legea 
poate fi în inimă numai prin puterea Domnului, prin Spiritul. „Legea este spirituală” (Romani 7:14), adică, 
este ca natură a Spiritului Sfânt, iar legea poate fi în inimă doar dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte acolo. 
Circumcizia deci nu este nimic altceva decât sigilarea neprihănirii în inimă de către Spiritul Sfânt. Aceasta 
este ceea ce a primit Avraam. Circumcizia lui era sigiliul neprihănirii prin credinţă pe care o avea. Dar 
neprihănirea prin credinţă era aceea prin care urma să moştenească stăpânirea făgăduită. De aceea, 
circumcizia era garanţia moştenirii lui. Acum citiţi următorul text: 

„În care avem răscumpărarea prin sângele Său, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său… În care de 
asemenea am primit o moştenire, fiind hotărâţi mai dinainte după scopul Celui care lucrează toate lucrurile 
după sfatul voii Sale, pentru ca noi să fim spre lauda slavei Lui, noi cei care am crezut întâi în Hristos. În 
care şi voi aţi crezut, după ce aţi auzit Cuvântul Adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, în care de 
asemenea după ce aţi crezut, aţi fost sigilaţi cu Spiritul Sfânt al făgăduinţei, care este garanţia moştenirii 
noastre până la răscumpărarea stăpânirii câştigate.” Efeseni 1:7-14. 

Cuvântul Adevărului este Evanghelia mântuirii. Când credem Evanghelia, suntem sigilaţi cu Spiritul 
Sfânt şi acel sigiliu este garanţia sau asigurarea moştenirii noastre până ce ne va fi oferită la venirea 
Domnului. Avraam a avut deci Spiritul Sfânt ca garanţie a moştenirii ce i-a fost făgăduită. Posedarea 
Spiritului arată că avem dreptul la moştenire, deoarece Spiritul aduce neprihănirea, iar moştenirea este una a 
neprihănirii. Neprihănirea şi numai neprihănirea va locui pe noul pământ. 

În armonie cu textul de mai sus, avem de asemenea următorul text: „Şi voi sunteţi compleţi în El 
[Hristos], care este capul întregii stăpâniri şi puteri; în care de asemenea sunteţi circumcişi cu circumcizia 
făcută fără mâini, dezbrăcându-vă de trupul păcatelor cărnii prin circumcizia lui Hristos.” Coloseni 2:10, 11. 

Făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de Avraam a fost făcută cu mult timp înainte de perioada în care scriem 
noi. Realizarea legământului este raportată în capitolul cincisprezece din Geneza. Dar după ce legământul a 
fost făcut, Avraam a căzut în greşeala raportată în capitolul şaisprezece. Şi-a văzut greşeala şi s-a pocăit de 
ea şi s-a întors din nou spre Domnul în credinţă deplină, primind astfel asigurarea iertării şi a acceptării; iar 
circumcizia i-a fost dată ca o amintire. 

Pasajele pe care le-am citit din Noul Testament referitoare la circumcizie nu reprezintă afirmaţii a ceva 
nou. Circumcizia a fost întotdeauna ceea ce se spune acolo că este. Întotdeauna a însemnat neprihănirea 
inimii şi nu avea nici o semnificaţie când neprihănirea era absentă. Acest lucru este clar indicat în 
Deuteronom 30:5, 6: „Şi Domnul Dumnezeul tău te va duce în ţara pe care au stăpânit-o părinţii tăi şi tu o 
vei stăpâni; El îţi va face bine şi te va înmulţi peste părinţii tăi. Domnul Dumnezeul tău îţi va circumcide 
inima ta şi a seminţei tale, pentru a-L iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu totul sufletul tău 
ca să poţi trăi.” 

A 
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De ce semnul exterior? 
 

Se ridică în mod natural întrebarea: De ce i-a fost dat lui Avraam semnul exterior al circumciziei, dacă el 
avea deja tot ce implica acesta? Dacă circumcizia este aceea a inimii prin Spiritul şi nu înseamnă nimic 
altceva decât posedarea neprihănirii prin credinţă, iar Avraam a avut-o înainte de a primi semnul 
circumciziei, de ce a mai fost dat semnul? 

Este o întrebare rezonabilă şi din fericire se poate răspunde foarte uşor. Cititorul va observa mai întâi că 
ceea ce a primit Avraam este numit în Romani 4:11 „semnul circumciziei”. El avea deja adevărata 
circumcizie. În armonie cu aceasta este afirmaţia că ceea ce era în carne, făcut de mâini, a fost doar „numită 
circumcizie”. Efeseni 2:11. Nu era circumcizie în realitate. 

Acum, motivul pentru care acest semn a fost dat, care era doar un semn şi care nu putea aduce nimic 
posesorului şi care era un semn fals dacă neprihănirea credinţei nu era în inimă, va fi văzut când vom lua în 
considerare ce a avut loc după ce legământul a fost făcut cu Avraam. El a intrat într-un aranjament al cărui 
obiect era să îndeplinească făgăduinţa Domnului. Avraam şi Sara au crezut că făgăduinţa era a lor, dar au 
crezut că o pot îndeplini ei. Dar, de vreme ce făgăduinţa era a unei moşteniri a neprihănirii, gândul că ei o 
pot îndeplini este de fapt aceeaşi idee obişnuită că oamenii pot îndeplini neprihănirea lui Dumnezeu. Astfel, 
când Dumnezeu a repetat legământul, i-a dat lui Avraam un semn care să îi amintească întotdeauna de 
încercarea lui de a îndeplini făgăduinţa lui Dumnezeu şi eşecul său. Nu i-a adus nimic, dimpotrivă, a fost a 
amintire că nu putea face nimic prin sine însuşi şi că totul trebuia făcut în el şi pentru el de către Domnul. 
Îndepărtarea unei părţi din carne arăta că făgăduinţa nu trebuia câştigată prin trup, ci prin Spirit. Ismael a fost 
născut după trup, dar Isaac a fost născut după Spirit. 

Acelaşi scop îl avea şi pentru descendenţii lui. Trebuia să păstreze în continuu înaintea lor greşeala 
părintelui lor Avraam şi să-i avertizeze împotriva realizării aceleiaşi greşeli. Trebuia să le arate că „trupul nu 
foloseşte la nimic”. În timpurile care au urmat, ei au pervertit semnul şi au pretins că posedarea lui era ca o 
asigurare a neprihănirii lor, fie că păzeau, fie că nu păzeau legea. Ei au crezut că acesta le-a adus 
neprihănirea şi i-a făcut favoriţii lui Dumnezeu. Dar apostolul Pavel arată adevărul despre această problemă, 
spunând: „Circumcişi suntem noi care ne închinăm lui Dumnezeu în Spirit şi ne bucurăm în Hristos Isus şi 
nu avem nici o încredere în carne.” Filipeni 3:3. Iudeii au ajuns să privească la el ca aducându-le totul, 
deoarece s-au încrezut în propria lor neprihănire, pe când singurul lui obiectiv era să îi înveţe să nu îşi pună 
încrederea în ei înşişi. 

 
- The Present Truth, 25 iunie 1895 
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9. Chemarea lui Avraam 
 

Testul credinţei 
 

 trecut o perioadă de mai mulţi ani. Nu putem spune numărul anilor, dar Isaac, copilul credinţei şi al 
făgăduinţei, s-a născut şi a crescut, fiind acum un tânăr4. Credinţa lui Avraam a crescut mai mult şi 

mai inteligent, căci a învăţat că Dumnezeu Îşi împlineşte făgăduinţele. Dar Dumnezeu este un Învăţător 
credincios şi nu permite elevilor Săi să treacă peste o lecţie fără să o înveţe temeinic. Nu este suficient ca ei 
să vadă şi să recunoască faptul că au făcut o greşeală în lecţia pe care le-a dat-o. O asemenea recunoaştere, 
desigur, asigură iertarea; dar văzând greşeala, este posibil să meargă din nou pe acelaşi teren, poate de multe 
ori, până ce o învaţă atât de bine încât nu se mai împiedică. Este numai pentru binele lor. Nu înseamnă 
bunătate la un părinte sau la un profesor de a permite copiilor să treacă peste lecţii neînvăţate doar pentru că 
sunt dificile. 

Astfel, „s-a întâmplat după aceste lucruri, că Dumnezeu a făcut o încercare lui Avraam şi i-a spus: 
‚Avraam!’, iar el a răspuns: ‚Iată-mă!’. El a zis: ‚Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe 
Isaac şi du-te în ţara Moria şi adu-l acolo ca ardere de tot pe unul din munţii despre care îţi voi spune.’” 
Geneza 22:1, 2. 

Pentru a înţelege ce a însemnat această încercare, trebuie să avem o idee clară despre ceea ce era legat de 
Isaaac – despre ceea ce era cuprins în făgăduinţa ce i-a fost făcută lui Avraam care urma să fie împlinită prin 
Isaac. Deja am studiat acest lucru şi de aceea, doar îl vom aminti. Dumnezeu îi spusese lui Avraam: „În 
sămânţa ta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate” şi „În Isaac va fi numită sămânţa ta”. Aşa cum 
am văzut, binecuvântarea era binecuvântarea Evangheliei, binecuvântarea care vine prin Hristos şi crucea Sa. 
Dar aceasta, de vreme ce Dumnezeu a spus aşa, urma să fie împlinită prin Isaac. Sămânţa făgăduită, care 
constă în Hristos şi toţi cei ce sunt ai Lui, urma să vină prin Isaac. Astfel, vedem că pentru privirea 
omenească cererea lui Dumnezeu părea că îndepărtează toată speranţa că făgăduinţa ar fi vreodată împlinită. 

Dar făgăduinţa era făgăduinţa salvării prin Isus Hristos, sămânţa. Făgăduinţa a fost foarte explicită: „În 
Isaac se va numi sămânţa ta”, iar acea sămânţă era în primul rând Hristos. De aceea, Hristos, Mântuitorul 
tuturor oamenilor putea să vină numai prin linia genealogiei lui Isaac. Dar Isaac era încă un tânăr necăsătorit. 
A-l ucide ar însemna, după cum gândesc oamenii, a îndepărta toată priveliştea lui Mesia şi astfel, a anula 
toată speranţa salvării. După toate aparenţele Avraam a fost chemat realmente să-şi pună un cuţit în gât şi să 
îndepărteze toată speranţa propriei mântuiri. 

Astfel, vedem că nu doar afecţiunea părintească a lui Avraam era încercată, ci credinţa lui în făgăduinţa 
lui Dumnezeu. Nimeni nu a fost chemat să îndure un test mai sever, pentru că nici un alt om nu putea fi în 
poziţia aceea. Toată speranţa întregii rase umane era legată de Isaac, iar lui Avraam i se cerea aparent să o 
distrugă cu o lovitură de cuţit. Pe bună dreptate unul care a putut suporta un astfel de test poate fi numit 
„tatăl credincioşilor”. Putem pe bună dreptate să credem că Avraam a fost puternic ispitit să se îndoiască 
dacă această cerere venea de la Domnul; părea că este atât de împotrivă faţă de făgăduinţa lui Dumnezeu! 

 
Ispite 

 
A fi ispitit, dureros de ispitit, nu este un păcat. „Fraţii mei, socotiţi ca o bucurie când treceţi prin diverse 

ispite”. Iacov 1:2. Apostolul Petru vorbeşte despre aceeaşi moştenire făgăduită lui Avraam şi spune că ne 
bucurăm mult în ea, „deşi acum, pentru o vreme, dacă trebuie, suntem împovăraţi de nenumărate ispite, 
pentru ca încercarea credinţei voastre, fiind mult mai preţioasă decât aurul care piere, cu toate că este 
încercată prin foc, să fie găsită spre laudă, onoare şi slavă la apariţia lui Isus Hristos, pe care fără să Îl vedem, 
Îl iubim, în care, deşi nu L-aţi văzut, credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi slavă deplină, primind 
sfârşitul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.” 1 Petru 1:6-9. 

Aceste ispite cauzează împovărare, spune apostolul. Ele atârnă greu. Dacă ar fi fost altfel – dacă nu 
necesita nici un efort ca să le îndurăm – nu ar mai fi fost ispite. Faptul că un lucru este o ispită înseamnă că 
este ceva care apelează la toate sentimentele şi pentru a o îndura, aproape că ia chiar viaţa. De aceea putem 
şti, fără să reflectăm prea mult asupra credinţei lui Avraam, că l-a costat o luptă teribilă să se supună poruncii 
Domnului. 

                                                
4 Faptul că nu era un copil după cum ne conduce cuvântul „flăcău” – „lad” în lb. eng. – să presupunem, este evident 

din faptul că era capabil să care lemnele pentru sacrificiu până sus pe munte. Josephus spune că avea douăzeci şi cinci 
de ani; această vârstă este indicată de cronologia de pe marginea Bibliilor noastre. 

A
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Minţii sale i-au fost sugerate îndoieli. Îndoielile vin de la diavol şi nici un om nu este atât de bun încât să 
fie liber de sugestiile lui Satan. Chiar Domnul Însuşi a trebuit să le suporte. „A fost ispitit în toate punctele ca 
şi noi, totuşi fără păcat”. Evrei 4:15. Păcatul nu constă în şoaptele îndoielnice ale diavolului la urechile 
noastre, ci în acţiunea noastră pe baza lor. Aşa ceva Hristos nu a făcut. Nici Avraam nu a făcut; totuşi, cel 
care crede că patriarhul şi-a început călătoria fără o luptă dureroasă, trebuie să fie neglijent nu numai faţă de 
ce era implicat în testul propus, ci şi în sentimentele unui tată. 

Ispititorul putea sugera: „Aceasta nu poate fi o cerere de la Domnul, deoarece El ţi-a promis o 
prosperitate nenumărabilă şi a spus că trebuie să vină prin Isaac.” Din nou şi din nou a venit acest gând; dar 
nu putea avea efect, căci Avraam cunoştea destul de bine glasul Domnului. Ştia că cererea de a-l oferi pe 
Isaac venea de la aceeaşi sursă ca cea a făgăduinţei. Repetarea sugestiei ispititorului ar fi făcut şi mai sigur 
faptul că cererea era de la Domnul. 

Dar aceasta nu încheia lupta. O ispită puternică de a nu asculta de poruncă se găsea în afecţiunea lui 
pentru fiul lui. Cererea examina foarte adânc acest lucru: „Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl 
iubeşti”. Mai era acolo şi mama iubitoare şi mândră. Cum putea el să o facă să creadă că Domnul a fost Cel 
care i-a vorbit? Nu l-ar fi acuzat ea de urmarea închipuirilor unei minţi dezordonate? Cum putea să prezinte 
chestiunea înaintea ei? Sau, dacă mergea să facă sacrificiul fără să-i spună, cum se putea întâlni cu ea la 
întoarcere? În plus, erau oamenii. Nu l-ar fi acuzat ei că şi-a omorât fiul? Putem fi siguri că Avraam a avut o 
luptă disperată cu toate aceste sugestii care îi înconjurau mintea şi inima. 

Dar credinţa a câştigat victoria. Timpul său de oscilaţie trecuse şi acum „nu s-a clătinat la făgăduinţa lui 
Dumnezeu prin necredinţă, ci a fost puternic în credinţă, dând slavă lui Dumnezeu”. Romani 4:20. „Prin 
credinţă Avraam, când a fost încercat, l-a adus pe Isaac ca jertfă; şi cel care primise făgăduinţa l-a oferit pe 
singurul lui fiu născut, despre care se spusese: ‚În Isaac va fi numită sămânţa ta.’, socotind că Dumnezeu era 
capabil să îl învie chiar şi din moarte, de unde de asemenea l-a primit într-o formă.” Evrei 11:12-19. 

Toată chestiunea, de la început până la sfârşit, implica învierea morţilor. Naşterea lui Isaac a fost de fapt o 
aducere la viaţă din moarte. Era puterea învierii. Avraam, ascultând de glasul nevestei lui, a eşuat odată în a 
se încrede în puterea lui Dumnezeu de a-i da un fiu din moarte. S-a pocăit de eşecul lui, dar trebuia testat la 
acel punct, pentru a asigura că a învăţat temeinic lecţia. Rezultatul a dovedit că a învăţat. 

 
Singurul fiu născut 

 
„Cel care primise făgăduinţele, l-a oferit pe singurul său fiu născut, despre care s-a spus: ‚În Isaac va fi 

numită sămânţa ta.’, socotind că Dumnezeu este capabil să îl învie chiar şi din moarte.” Observaţi expresia 
„singurul lui fiu născut”. Nu o putem citi fără să ne amintim că „Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Ioan 3:16. 
În faptul că Avraam şi-a adus ca jertfă singurul lui fiu născut avem o ilustraţie a jertfei singurului Fiul născut 
al lui Dumnezeu. Şi aşa a înţeles Avraam. El deja s-a bucurat în Hristos. El ştia că prin Sămânţa făgăduită va 
veni învierea morţilor; şi credinţa lui în învierea morţilor, care vine numai prin Isus, a fost cea care l-a făcut 
să suporte testul. 

Avraam l-a oferit pe singurul lui fiu cu încrederea că el va fi înviat din nou din moarte, deoarece 
Dumnezeu va oferi pe singurul Său Fiu născut. Nu, mai mult, Dumnezeu deja L-a oferit pe singurul Său Fiu 
născut, „care într-adevăr fusese rânduit înainte de întemeierea lumii”, dar care nu se arătase încă. 1 Petru 
1:20. Aici putem vedea minunata credinţă a lui Avraam şi cât de deplin a înţeles scopul şi puterea lui 
Dumnezeu. Căci Mesia, Sămânţa prin care toate binecuvântările urmau să vină la oameni, trebuia să fie 
născut pe linia genealogică a lui Isaac. Isaac trebuia ucis fără un moştenitor. Totuşi, Avraam a avut o aşa 
încredere în viaţa şi puterea Cuvântului Domnului, încât a crezut că se va împlini singur. A crezut că Mesia 
care trebuia să vină pe linia lui Isaac şi a cărui moarte putea distruge moartea şi aduce învierea şi care nu 
venise încă în lume, avea putere să îl învie pe Isaac din moarte, pentru ca făgăduinţa lui Dumnezeu să fie 
împlinită şi El să fie născut în lume. Credinţă mai mare ca a lui Avraam nu a putut exista în lume. 

 
Învierea şi viaţa 

 
Aici vedem nu numai dovada preexistenţei lui Hristos, ci şi cunoaşterea lui Avraam despre ea. Isus a 

spus: „Eu sunt învierea şi viaţa.” Ioan 11:25. El era Cuvântul care era de la început cu Dumnezeu şi care era 
Dumnezeu. El era învierea şi viaţa în zilele lui Avraam ca şi în zilele lui Lazăr. „În El era viaţa”, chiar viaţa 
veşnică. Avraam a crezut, fiindcă deja dovedise puterea ei şi era încrezător că viaţa Cuvântului îl va aduce pe 
Isaac la viaţă pentru a împlini făgăduinţa. 
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Avraam a pornit în călătoria lui. Trei zile a urmat calea obositoare, unde era suficient timp pentru ca 
ispititorul să îl asalteze cu tot felul de îndoieli. Dar îndoiala a fost pe deplin dominată când „în a treia zi 
Avraam şi-a ridicat ochii şi a văzut locul de departe”. Geneza 22:4. Evident, un semn pe care Domnul i-l 
dăduse a apărut pe munte şi a ştiut, dincolo de orice îndoială, că Domnul îl conducea. Lupta se încheiase şi a 
păşit înainte pentru desăvârşirea sarcinii sale, pe deplin asigurat că Dumnezeu va învia pe Isaac din moarte. 

„Şi Avraam a spus tinerilor: ‚Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul vom merge acolo, ne vom închina şi 
ne vom întoarce la voi.’” Versetul 5. Dacă nu ar fi existat nici un rând în Noul Testament despre acest 
subiect, putem şti din acest verset că Avraam a avut credinţă în înviere. „Eu şi băiatul vom merge acolo, ne 
vom închina şi ne vom întoarce la voi.” În original este scris foarte clar: noi vom merge şi noi ne vom 
întoarce la voi. Patriarhul avea o asemenea încredere în făgăduinţa Domnului încât a crezut pe deplin că, în 
ciuda faptului că îl va aduce pe Isaac ca jertfă, fiul său va fi înviat, aşa încât amândoi se vor întoarce. 
„Speranţa nu dă de ruşine.” Fiind îndreptăţit prin credinţă, a avut pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus 
Hristos. Încercarea credinţei lui a fost suportată cu răbdare, căci trebuie să ştim că amărăciunea bătăliei era 
încheiată şi o experienţă bogată a vieţii care există în Cuvânt a venit la el, oferindu-i o speranţă 
neşovăielnică. 

 
Sacrificiu complet 

 
Cu toţii ştim rezultatul. Isaac a dus lemnele la locul numit. Altarul a fost construit, iar el a fost legat şi 

aşezat acolo. Din nou, aici avem asemănarea cu sacrificiul lui Hristos. Dumnezeu Şi-a dat singurul Lui Fiu 
născut, totuşi Fiul a mers de bună voie. Hristos „S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi”. Astfel, Isaac s-a dat cu 
sinceritate ca jertfă. Era tânăr şi puternic şi ar fi putut cu uşurinţă să se opună sau să fugă dacă ar fi dorit. Dar 
nu a vrut. Sacrificiul era al lui la fel de mult ca al tatălui său. Aşa cum Hristos Îşi ducea crucea, tot aşa, Isaac 
a dus lemnele pentru propriul Său sacrificiu şi cu smerenie a predat trupul său cuţitului. În Isaac avem un 
simbol al lui Hristos, care a fost „dus ca un miel la măcelărie”; iar afirmaţia lui Avraam „Dumnezeu Însuşi 
va oferi un miel” nu era decât expresia credinţei lui în Mielul lui Dumnezeu. 

„Şi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul ca să îl ucidă pe fiul său. Un înger al Domnului l-a chemat 
din cer şi a spus: ‚Avraam, Avraam!’, iar el a spus: ‚Iată-mă!’. Îngerul i-a spus: ‚Nu îţi pune mâna peste 
băiat, nici nu-i face vreun rău; pentru că ştiu acum că te temi de Dumnezeu, văzând că nu ai reţinut pe fiul 
tău, pe singurul tău fiu, de la Mine.’ Avraam şi-a ridicat ochii şi a privit şi iată, în spatele lui un berbec prins 
cu coarnele într-un tufiş; Avraam s-a dus şi a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.” 
Geneza 22:10-13. Viaţa fiului a fost cruţată, totuşi sacrificiul a fost la fel de adevărat şi de complet făcut ca şi 
când ar fi fost ucis. 

 
Lucrarea credinţei 

 
Să ne oprim puţin pentru a citi cuvintele scrise de Iacov despre această tranzacţie. „Nu ştii, om vanitos, că 

acea credinţă fără fapte este moartă? Nu a fost Avraam, tatăl nostru, îndreptăţit prin fapte când l-a adus pe 
Isaac, fiul său, pe altar? Vezi cum credinţa lucra împreună cu faptele lui şi prin fapte credinţa a fost făcută 
desăvârşită? Şi Scriptura a fost împlinită, care spune: ‚Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca 
neprihănire, şi a fost numit prietenul lui Dumnezeu.’” Iacov 2:20-23. 

Cum este posibil ca cineva să presupună că aici este o contradicţie sau modificare a învăţăturii 
neprihănirii prin credinţă faţă de cea prezentată în scrierile apostolului Pavel? Scrierile apostolului Pavel 
învaţă că este o credinţă lucrează. „Credinţa care lucrează prin dragoste” (Galateni 5:6) este declarată ca fiind 
cea necesară. El a lăudat pe fraţii tesaloniceni pentru „lucrările credinţei”. 1 Tesaloniceni 1:2, 3. Astfel, 
apostolul Iacov foloseşte cazul lui Avraam ca o ilustrare a lucrării credinţei. Dumnezeu îi făcuse o 
făgăduinţă; el a crezut făgăduinţa şi credinţa lui i-a fost socotită ca neprihănire. Credinţa lui era tipul care 
lucrează neprihănirea. Acum, credinţa a primit un test practic şi faptele au arătat că era desăvârşită. Astfel a 
fost împlinită Scriptura care spune: „Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire”. Această 
faptă a fost demonstrarea faptului că acea credinţă i-a fost pe bună dreptate socotită lui ca neprihănire. 
Credinţa a fost cea care a lucrat faptele lui. Fapta pe care a făcut-o Avraam era una a credinţei. Faptele lui nu 
i-au produs credinţa, ci credinţa a produs faptele. El a fost îndreptăţit, nu prin credinţă şi fapte, ci prin 
credinţa care lucrează. 
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Prietenul lui Dumnezeu 
 

„Şi el a fost numit prietenul lui Dumnezeu.” Isus a spus discipolilor Lui: „De aici înainte nu vă mai 
numesc robi, căci robul nu cunoaşte ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că toate lucrurile pe 
care le-am auzit de la Tatăl Meu vi le-am descoperit vouă.” Prietenia în doi presupune încredere reciprocă. În 
prietenie perfectă fiecare se descoperă pe sine într-un fel în care nu se arată lumii de afară. Nu poate exista 
prietenie adevărată unde este lipsă de încredere şi reţinere. Între prieteni desăvârşiţi există înţelegere 
desăvârşită. Astfel, Dumnezeu l-a numit pe Avraam prietenul Său, deoarece s-au înţeles în mod desăvârşit 
unul pe celălalt. Acest sacrificiu a descoperit pe deplin caracterul lui Avraam. Dumnezeu spusese înainte: „Îl 
cunosc”, iar acum a spus: „Acum cunosc că te temi de Dumnezeu”. Avraam, de cealaltă parte, L-a înţeles pe 
Domnul. Sacrificiul singurului Său Fiu a indicat că el cunoştea caracterul iubitor al lui Dumnezeu, care de 
dragul omului, deja dăduse pe singurul Lui Fiu născut. Erau uniţi într-un sacrificiu reciproc şi simpatie 
reciprocă. Nimeni nu a putut aprecia sentimentele lui Dumnezeu precum Avraam. 

Nici o altă persoană nu poate fi chemată vreodată să suporte acelaşi test pe care l-a îndurat Avraam, 
deoarece circumstanţele nu mai pot fi niciodată aceleaşi. Niciodată soarta lumii nu mai poate fi legată de o 
singură persoană sau să atârne în balanţă ca atunci. Totuşi, fiecare copil al lui Avraam va fi testat, deoarece 
doar cei care au credinţa lui Avraam sunt copiii lui Avraam. Fiecare poate fi prietenul lui Dumnezeu şi 
trebuie să fie aşa dacă este un copil al lui Avraam. Dumnezeu Se va arăta oamenilor Săi într-un mod în care 
nu o face pentru lume. 

Dar nu trebuie să uităm că prietenia cu Dumnezeu se bazează pe încredere reciprocă. Dacă Domnul ni S-
ar descoperi, trebuie să ne descoperim şi noi Lui. Dacă ne mărturisim păcatele, punând înaintea Lui în taină 
toată slăbiciunea şi dificultăţile noastre, atunci Se va arăta ca un prieten credincios şi ne va descoperi 
dragostea Sa şi puterea de a elibera din ispită. Ne va arăta cum a fost ispitit în acelaşi fel, suferind aceleaşi 
neputinţe şi ne va arăta cum să biruim. Astfel, în schimbul iubitor de încredere, vom sta împreună în locurile 
cereşti în Hristos Isus şi vom cina împreună. Ne va arăta lucruri minunate, căci „taina Domnului este cu cei 
care se tem de El; El le va arăta legământul Său.” Psalmul 25:14. 

 
- The Present Truth, 2 iulie 1896 
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10. Chemarea lui Avraam 
 

Făgăduinţa şi jurământul 
 

acrificiul a fost făcut; credinţa lui Avram a fost testată şi găsită desăvârşită; „şi un înger al Domnului 
l-a chemat pe Avraam din cer a doua oară şi a spus: ‚Pe Mine Însumi am jurat, spune Domnul, pentru 

că ai făcut acest lucru şi nu ai reţinut pe fiul tău, pe singurul tău fiu, în binecuvântare te voi binecuvânta şi în 
înmulţire voi înmulţi5 sămânţa ta ca stelele cerului şi ca nisipul care este pe ţărmul mării; sămânţa ta va 
stăpâni poarta vrăjmaşilor ei; şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai 
ascultat de glasul Meu.’” Geneza 22:15-18.  

În epistola către Evrei găsim semnificaţia faptului că Dumnezeu a jurat pe Sine Însuşi. Cititorul va vedea 
imediat că următorul pasaj din Scriptură face referire directă la ceea ce tocmai s-a citat: 

„Când Dumnezeu a făgăduit lui Avraam, pentru că nu putea să jure pe ceva mai mare, a jurat pe Sine 
Însuşi, spunând: ‚Cu siguranţă te voi binecuvânta şi înmulţind, voi înmulţi sămânţa ta.’ Şi astfel, după ce a 
îndurat cu răbdare, a obţinut făgăduinţa. Căci oamenii într-adevăr jură pe ceva mai mare şi un jurământ de 
confirmare este pentru ei sfârşitul oricărei dispute. Dumnezeu, dorind să arate mai abundent moştenitorilor 
făgăduinţei imutabilitatea hotărârii Lui, a confirmat-o printr-un jurământ, pentru ca prin două lucruri 
imutabile, în care era imposibil ca Dumnezeu să mintă, să avem o consolare puternică noi, care am fugit la 
locul de refugiu ca să ne ţinem de speranţa pusă înaintea noastră; speranţă pe care o avem ca o ancoră a 
sufletului, sigură şi fermă, şi care intră în interiorul perdelei, unde antemergătorul a intrat pentru noi, adică 
Isus, făcut un mare preot pentru totdeauna după ordinea lui Melhisedec.” Evrei 6:13-20. 

Jurământul nu era pentru Avraam. Credinţa lui în Dumnezeu era completă fără ca jurământul să susţină 
făgăduinţa. S-a dovedit un lucru: credinţa lui era desăvârşită înainte ca jurământul să fie dat. Mai mult, dacă 
ar fi fost dat pentru el, nu trebuia să mai fie raportat, de vreme ce murise cu mult timp înainte ca raportul să 
fie scris. Dar Dumnezeu dorea să arate mai abundent moştenitorilor făgăduinţei imutabilitatea hotărârii Lui şi 
astfel, a confirmat-o printr-un jurământ. 

 
Doar în Hristos 

 
Şi cine sunt moştenitorii făgăduinţei? – Următoarea propoziţie ne spune. Jurământul a fost dat pentru ca 

„noi să avem o consolare puternică”. Jurământul a fost dat pentru noi. Aceasta arată că legământul cu 
Avraam ne priveşte pe noi. Cei care sunt ai lui Hristos sunt sămânţa lui Avraam şi moştenitori după 
făgăduinţă; iar acest jurământ a fost dat ca o încurajare pentru noi când fugim pentru refugiu la Hristos. 

Cât de clar ne arată această ultimă referinţă că tot legământul cu Avraam, cu toate făgăduinţele incluse, 
este Evanghelia pură. Jurământul întăreşte făgăduinţa, dar jurământul ne oferă consolare nouă când fugim 
pentru refugiu la Hristos; prin urmare, făgăduinţa face referire la ceea ce este de câştigat în Hristos. Aceasta 
este de asemenea arătat în textul pe care l-am repetat atât de des: „Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi 
sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” Făgăduinţa nu a avut nimic în vedere decât pe Hristos 
şi binecuvântările care sunt oferite prin crucea Sa. De aceea apostolul Pavel, care nu dorea să ştie altceva 
decât pe „Isus Hristos şi El răstignit” a putut spune că a stat şi a fost judecat „pentru speranţa făgăduinţei 
făcute de Dumnezeu părinţilor”. Fapte 26:6. „Speranţa făgăduinţei făcute de Dumnezeu părinţilor” este 
„speranţa pusă înaintea noastră” în Hristos şi care este făcută „mai abundent” de sigură prin jurământul lui 
Dumnezeu faţă de Avraam. 

Jurământul lui Dumnezeu a confirmat legământul. Jurământul prin care făgăduinţa a fost confirmată ne dă 
nouă o consolare puternică atunci când fugim pentru refugiu la sanctuarul unde Hristos este preot în favoarea 
noastră, după ordinea lui Melhisedec. Prin urmare, acel jurământ este acelaşi care l-a făcut pe Hristos preot 
pentru totdeauna după ordinea lui Melhisedec. Aceasta se menţionează clar în afirmaţia că Hristos a fost 
făcut preot „cu un jurământ de către Cel care I-a spus: ‚Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în 

                                                
5 „Binecuvântând te voi binecuvânta” şi „înmulţind voi înmulţi” este traducerea literală dintr-un dialect ebraic foarte 

comun. În ebraică, accentul se face prin repetiţie. Tradus în engleza obişnuită, textul ar suna : „Cu siguranţă te voi 
binecuvânta şi cu siguranţă îţi voi înmulţi sămânţa”. Exemple asemănătoare pot fi văzute pe marginea versetelor din 
Geneza 2:16, 17: „mâncând poţi să mănânci” şi „murind vei muri”, căci „poţi să mănânci în libertate” şi „vei muri cu 
siguranţă”. În Exod 3:7, „am văzut cu siguranţă”, apare acelaşi dialect, „văzând, am văzut”. În Fapte 7:34, repetiţia care 
doreşte să accentueze este păstrată în „am văzut, am văzut”. 

 

S
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veac, după ordinea lui Melhisedec’” (Evrei 7:21) şi că El este capabil de a salva pe toţi cei care vin la 
Dumnezeu prin El, din cele mai îndepărtate colţuri. 

Mai mult, jurământul prin care Hristos a fost făcut preot după ordinea lui Melhisedec era jurământul prin 
care El este făcut garanţia unui „legământ mai bun” (versetul 22), noul legământ. Dar jurământul prin care 
Isus a fost făcut preot după ordinea lui Melhisedec era acelaşi prin care a fost confirmat legământul cu 
Avraam. Prin urmare, legământul cu Avraam este identic în scopul său cu noul legământ. Nu există nimic în 
noul legământ care să nu fie în legământul cu Avraam; şi nimeni nu va fi vreodată inclus în noul legământ 
dacă nu este un copil al lui Avraam prin legământul făcut cu el. 

Ce mângâiere minunată este pierdută de cei care eşuează în a vedea Evanghelia şi numai Evanghelia în 
făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de Avraam. „Consolarea puternică” pe care o dă jurământul lui Dumnezeu, 
este în lucrarea lui Hristos ca „mare preot milos şi credincios în lucrurile ce aparţin lui Dumnezeu, pentru a 
face împăcarea pentru păcatele poporului”. Ca preot, El prezintă sângele Său prin care avem răscumpărarea, 
iertarea păcatelor. Ca preot, nu doar că arată milă faţă de noi, ci şi „har ca să ne ajute la vreme de nevoie”. 
Aceasta ne este asigurată „fără a ţine seama de persoane” prin jurământul lui Dumnezeu. 

 
„Consolare puternică” 

 
Iată un suflet sărman, timid şi tremurând, doborât şi dezamăgit de simţul păcatelor comise şi de 

slăbiciunea generală şi nevrednicia sa. Îi este teamă că Dumnezeu nu îl va accepta. Crede că este prea 
nesemnificativ pentru ca Dumnezeu să îl observe şi că nimănui nu i-ar păsa dacă el ar fi pierdut, nici măcar 
lui Dumnezeu. Unui astfel de suflet Domnul îi spune: „Priviţi la Mine, voi care urmaţi după neprihănire, voi 
care căutaţi pe Domnul; priviţi stânca din care aţi fost ciopliţi şi la gaura gropii din care aţi fost săpaţi. Uitaţi-
vă la tatăl vostru Avraam şi la Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era singur [când nu era decât unul, 
R.V.] şi l-am binecuvântat şi l-am înmulţit. Căci Domnul va mângâia Sionul, va mângâia toate locurile lui 
pustii; El va face pustia lui ca Edenul şi deşertul lui ca o grădină a Domnului; bucurie şi veselie se vor găsi în 
el, mulţumiri şi sunetul melodiei.” Isaia 51:1-3. 

Priveşte la Avraam, crescut un păgân, şi vezi ce a făcut Dumnezeu pentru el şi ce i-a făgăduit, confirmând 
printr-un jurământ pe Sine Însuşi, de dragul tău. Crezi că pentru Domnul nu ar fi nici o diferenţă dacă ai fi 
pierdut pentru că eşti atât de obscur şi nesemnificativ? Dar, vrednicia sau nevrednicia ta nu are nimic de-a 
face cu acest lucru. Domnul spune: „Eu, Eu îţi şterg fărădelegea de dragul Meu şi nu Îmi voi mai aminti de 
păcatele tale.” Isaia 43:25. De dragul Lui? Da, cu siguranţă; datorită dragostei Lui mari cu care te-a iubit, S-a 
angajat să facă acest lucru. El a jurat să salveze pe toţi cei care vin la El prin Isus Hristos şi care „rămân 
credincioşi; El nu Se poate nega singur.” 2 Timotei 2:13. 

Gândiţi-vă! Dumnezeu a jurat pe Sine Însuşi! Adică, a garantat cu Sine Însuşi şi cu propria Sa existenţă 
pentru mântuirea noastră în Isus Hristos. El S-a pus pe Sine ca amanet. Viaţa Sa pentru a noastră, dacă 
suntem pierduţi atunci când ne încredem în El. Onoarea Lui este în joc. Nu este problema că eşti sau nu eşti 
nesemnificativ şi de mică sau fără nici o valoare. El Însuşi spune că suntem „mai puţin decât nimic”. Isaia 
40:17. El spune că ne-am vândut singuri pe nimic (Isaia 52:3), ceea ce arată adevărata noastră valoare; dar 
vom fi răscumpăraţi fără bani, prin sângele preţios al lui Hristos. Sângele lui Hristos este viaţa lui Hristos şi 
viaţa lui Hristos oferită nouă ne face părtaşi de meritul Lui. Singura întrebare este: Îşi permite Dumnezeu să 
calce sau să uite jurământul Său? Iar răspunsul este că avem „două lucruri imutabile, în care este imposibil ca 
Dumnezeu să mintă”. 

Gândiţi-vă la ce ar fi implicat în călcarea acelei făgăduinţe şi a acelui jurământ. Cuvântul lui Dumnezeu, 
care a adus făgăduinţa, este Cuvântul care a creat cerurile şi pământul şi care le susţine. „Ridicaţi-vă ochii în 
sus şi vedeţi cine a creat toate acestea, cine a ordonat oştirea lor după număr; El le cheamă pe toate pe nume 
prin măreţia puterii Lui, căci este Unul tare în putere, nu slab. De ce spui tu, Iacov şi de ce vorbeşti tu, Israel, 
‚calea mea este ascunsă de Domnul şi judecata mea este trecută de la Dumnezeu’?” Isaia 40:25-27. Partea 
precedentă a aceluiaşi capitol vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu, care a creat toate lucrurile şi care va 
rămâne pentru totdeauna, iar cuvintele sunt citate de apostolul Petru cu afirmaţia adiţională „Şi acesta este 
Cuvântul care prin Evanghelie vă este predicat vouă.” 1 Petru 1:25. 

Este Cuvântul lui Dumnezeu în Hristos cel care susţine universul şi păstrează stelele nenumărate la 
locurile lor. „În El consistă toate lucrurile.” Dacă ar eşua El, universul ar intra în colaps. Dar Dumnezeu nu 
este mai sigur decât Cuvântul Lui, căci Cuvântul Lui este întărit de jurământul Său. A garantat cu propria 
existenţă pentru împlinirea Cuvântului Său. Dacă Cuvântul Său ar fi călcat pentru cel mai umil suflet din 
lume, El Însuşi ar fi dezonorat şi detronat. Universul ar intra în haos şi anihilare. Astfel, întregul univers este 
în cumpănă pentru a asigura mântuirea fiecărui suflet care o caută în Hristos. Puterea manifestată în ea este 
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puterea garantată de a ajuta pe cel slab. Atât timp cât există materie, va exista şi Cuvântul lui Dumnezeu. 
„Pentru totdeauna, o, Doamne, este Cuvântul Tău aşezat în cer.” Psalmul 119:89. Ar fi o pierdere tristă dacă 
ai eşua în mântuire; dar ar fi o pierdere mult mai mare pentru Domnul dacă ai eşua prin una din greşelile Lui. 
De aceea, sufletul odinioară îndoit să cânte: 

„Jurământul Său, legământul Său, sângele Său, 
Mă susţin în potopul copleşitor; 

Când totul în jurul sufletului meu se năruieşte, 
El este atunci toată speranţa şi stabilitatea mea.” 

 
- The Present Truth, 9 iulie 1896 
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11. Chemarea lui Avraam 
 

Făgăduinţa biruinţei 
 

m observat repetiţia făgăduinţei şi jurământul care a confirmat-o. Dar mai este un alt aspect foarte 
important al făgăduinţei care nu a fost într-un mod special analizat, şi anume: „Sămânţa ta va stăpâni 

poarta vrăjmaşilor ei.” Geneza 22:17. Acest verset merită cea mai mare atenţie, deoarece prezintă 
desăvârşirea Evangheliei. 

Să nu uităm niciodată că „lui Avraam şi seminţei lui au fost făcute făgăduinţele. El nu a spus: ‚şi 
seminţelor’, ca şi când ar fi mai multe, ci ca şi când ar fi una; ‚şi seminţei tale’, care este Hristos.” Galateni 
3:16. Şi de asemenea, „dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după 
făgăduinţă.” Versetul 29. Sămânţa este Hristos şi cei care sunt ai Lui şi nimic altceva. Nicăieri în altă parte 
nu prezintă Biblia vreo altă sămânţă a lui Avraam. De aceea, făgăduinţa lui Avraam se referă în mod practic 
la aceasta: Hristos şi cei care sunt ai Lui – sămânţa ta – vor stăpâni poarta vrăjmaşilor lor. 

Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Ispita a venit prin Satan, arhivrăjmaşul lui Hristos. Satan şi 
oştirile lui sunt vrăjmaşii lui Hristos şi ai oricui se aseamănă cu Hristos. Ei sunt vrăjmaşii a tot ce este bun şi 
ai tuturor oamenilor. Numele „Satan” înseamnă adversar. „Adversarul vostru diavolul, ca un leu care 
răcneşte umblă încolo şi încoace, căutând pe cine să devoreze.” 1 Petru 5:8. Făgăduinţa că sămânţa lui 
Avraam va stăpâni poarta vrăjmaşilor ei este făgăduinţa biruinţei asupra păcatului şi asupra lui Satan, prin 
Isus Hristos. 

Acest lucru este arătat prin cuvintele preotului Zaharia, când a fost umplut cu Duhul Sfânt. El a profeţit, 
spunând: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, deoarece Şi-a cercetat şi a răscumpărat poporul şi a 
ridicat un corn de mântuire pentru noi în casa slujitorului Său David, aşa cum a vorbit prin gura sfinţilor Săi 
profeţi, care au fost de când a început lumea: că vom fi mântuiţi de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor 
care ne urăsc, pentru a îndeplini mila făgăduită părinţilor noştri şi pentru a aminti de legământul Său sfânt, 
jurământul pe care l-a făcut lui Avraam, tatăl nostru, că ne va oferi, pentru ca, fiind eliberaţi din mâna 
vrăjmaşilor noştri, să Îl putem sluji pe Dumnezeu fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în 
toate zilele vieţii noastre.” Luca 1:68-75. 

Aceste cuvinte au fost rostite cu ocazia naşterii lui Ioan Botezătorul, antemergătorul lui Hristos. Ele fac 
referire directă la făgăduinţa şi jurământul pe care le studiem noi. Au fost inspirate de Spiritul Sfânt. Prin 
urmare, nu facem decât să urmăm călăuzirea Spiritului când spunem că făgăduinţa stăpânirii porţii 
vrăjmaşilor noştri înseamnă eliberarea de sub puterea oştirilor lui Satan. Când Hristos i-a trimis pe cei 
doisprezece, „le-a dat putere şi autoritate asupra tuturor demonilor”. Luca 9:1. Această putere va fi cu 
biserica Sa până la sfârşitul timpului, căci Hristos a spus: „Aceste semne vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate afară demonii.’” etc. Marcu 16:17. Şi din nou, „Cel ce crede în Mine, va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; lucrări mai mari decât acestea va face: pentru că Eu Mă duc la Tatăl Meu.” Ioan 
14:12. 

Dar moartea a venit prin păcat şi, de vreme ce Satan este autorul păcatului, el are puterea morţii. O 
teologie provenită din păgânism a condus omul să creadă că moartea e un prieten; dar orice cortegiu funerar 
şi fiecare lacrimă amară vărsată din cauza morţii, declară că ea este un duşman. Biblia aşa o declară şi 
vorbeşte despre distrugerea ei. Vorbind fraţilor, ea spune: 

„Căci aşa cum în Adam toţi murim, tot aşa în Hristos toţi vom fi făcuţi vii. Dar fiecare om la rândul lui: 
Hristos, primul rod, apoi, cei care sunt ai Lui la venirea Sa. Apoi va veni sfârşitul, când va fi eliberat 
împărăţia pentru Dumnezeu, Tatăl; când va fi doborât la pământ toată guvernarea, autoritatea şi puterea. Căci 
El trebuie să domnească până va fi pus pe toţi vrăjmaşii Lui sub picioarele Sale. Ultimul vrăjmaş care va fi 
distrus este moartea.” 1 Corinteni 15:22-26. 

Aceasta ne spune că sfârşitul va fi la venirea Domnului şi că atunci când va avea loc acel eveniment, toţi 
vrăjmaşii lui Hristos vor fi fost puşi sub picioarele Sale, după Cuvântul Tatălui către Fiul Său. „Stai la 
dreapta Mea, până când voi face pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale.” Psalmul 110:1. Ultimul 
vrăjmaş care va fi distrus este moartea. Ioan, în viziune, a văzut pe cei morţi, mici şi mari, stând înaintea lui 
Dumnezeu pentru a fi judecaţi în ultima mare zi. Cei ale căror nume nu sunt în cartea vieţii Mielului, au fost 
aruncaţi afară în lacul cu foc. „Moartea şi iadul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este moartea a 
doua.” „Binecuvântat şi sfânt este cel care ia parte la prima înviere; asupra unuia ca acesta, moartea a doua 
nu are nici o putere.” Apocalipsa 20:14, 6. 

Făgăduinţa „Sămânţa ta va stăpâni poarta vrăjmaşilor ei” nu poate fi împlinită decât prin biruinţa asupra 
tuturor vrăjmaşilor de către toată sămânţa. Hristos a biruit; şi noi acum putem să aducem mulţumiri lui 

A 



34 
 

Dumnezeu, care „ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos”; dar bătălia nu s-a terminat cu noi încă; vor 
fi foarte mulţi biruitori la sfârşit care nu s-au înrolat încă sub steagul Domnului; iar alţii care acum sunt ai 
Lui se pot întoarce de la credinţă. Prin urmare, făgăduinţa nu îmbrăţişează mai puţin decât desăvârşirea 
lucrării Evangheliei şi învierea tuturor celor neprihăniţi – copiii lui Avraam – şi îmbrăcarea cu nemurire, la a 
doua venire a lui Hristos. 

„Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” Dar 
posedarea Spiritului Sfânt este caracteristica distinctă a celor care sunt ai lui Hristos. „Acum, dacă un om nu 
are Spiritul lui Hristos, nu este al Lui.” Dar oricine are Spiritul, are siguranţa învierii, căci „dacă Spiritul 
Celui care L-a înviat pe Hristos din moarte locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos din moarte de 
asemenea va înviora trupurile voastre muritoare prin Spiritul care locuieşte în voi.” Romani 8:11. 

Astfel, vedem că speranţa făgăduinţei făcute lui Avraam era învierea morţilor la venirea Domnului. 
Speranţa venirii lui Hristos este „binecuvântata speranţă” care a înviorat poporul lui Dumnezeu din zilele lui 
Avraam, da, chiar din zilele lui Adam. Deseori spunem că sacrificiile indicau spre Hristos şi aproape tot de 
atâtea ori eşuăm să realizăm ce spunem prin acea afirmaţie. Nu putea însemna că arată spre timpul când se va 
obţine iertarea păcatelor, căci toţi patriarhii au avut acest lucru la fel de mult ca oricine a trăit după 
răstignirea lui Hristos. Abel şi Enoh sunt în mod special menţionaţi printre multitudinea altora ca fiind 
îndreptăţiţi prin credinţă. Crucea lui Hristos era la fel de reală în zilele lui Avraam precum este acum; ea 
poate fi la fel pentru cel care trăieşte astăzi. 

Care este atunci adevărata însemnătate a afirmaţiei că toate sacrificiile de la Abel până la vremea lui 
Hristos arătau spre El? Aceasta: ele arătau moartea lui Hristos - care nu mai necesită o a doua afirmaţie. Dar 
ce este moartea lui Hristos fără înviere? Pavel nu a predicat decât pe Hristos şi El răstignit, totuşi a predicat 
cel mai viguros pe „Isus şi învierea”. A predica pe Hristos răstignit înseamnă a predica pe Hristos înviat. Dar 
învierea lui Hristos are în ea învierea tuturor celor care sunt ai Lui. Iudeul bine instruit şi credincios, arăta, 
deci, prin sacrificiul său, credinţa sa în făgăduinţa lui Avraam, care urma să fie împlinită la venirea 
Domnului. Trupul şi sângele victimei reprezentau trupul şi sângele lui Hristos, la fel cum pâinea şi vinul 
cinei Domnului prin care noi, ca şi ei, „arătăm moartea Domnului până va veni El”.  

 
- The Present Truth, 16 iulie 1896 
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12. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

O vedere generală 
 

rin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care urma să îl primească după aceea 
ca moştenire, a ascultat; şi a ieşit, fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a rămas în ţara făgăduinţei 

ca într-o ţară străină, locuind în corturi cu Isaac şi Iacov, moştenitori împreună cu el ai aceleiaşi făgăduinţe; 
căci el a aşteptat o cetate care are temelii, a cărui constructor şi ziditor este Dumnezeu. Prin credinţă, de 
asemenea Sara însăşi, a primit putere să zămislească şi a născut un copil când era trecută ca vârstă, pentru că 
L-a socotit credincios pe Cel care a făcut făgăduinţa. De aceea, a răsărit dintr-un singur om, şi unul ca şi 
mort, atât de mulţi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării care este nenumărabil. Toţi aceştia au 
murit în credinţă, fără să fi primit făgăduinţele, dar văzându-le de departe, au fost convinşi de ele, le-au 
îmbrăţişat şi au mărturisit că sunt străini şi peregrini pe pământ. Căci cei ce spun asemenea lucruri declară în 
mod clar că ei caută o ţară. Şi într-adevăr, dacă ar fi fost atenţi la acea ţară de când au ieşit, ar fi avut ocazia 
să se întoarcă. Dar ei doresc o ţară mai bună, şi anume, una cerească; de aceea lui Dumnezeu nu Îi este ruşine 
să Se numească Dumnezeul lor, căci a pregătit pentru ei o cetate.” Evrei 11:8-16. 

 
Toţi moştenitorii 

 
Primul lucru pe care îl observăm în acest pasaj din Scriptură este că toţi aceia erau moştenitori. Deja am 

învăţat că Avraam nu a fost decât un moştenitor în această viaţă, deoarece urma să moară înainte ca sămânţa 
lui să se întoarcă din captivitate. Dar Isaac, Iacov, descendenţii lui imediaţi, au fost de asemenea moştenitori. 
Copiii erau moştenitori împreună cu tatăl lor faţă de aceeaşi moştenire făgăduită. 

Nu numai atât, dar au răsărit din Avraam „atât de mulţi precum stelele cerului şi ca nisipul nenumărabil 
de pe ţărmul mării”. Aceştia au fost de asemenea moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe, pentru că, de asemenea, 
aceştia „au murit în credinţă, fără să fi primit făgăduinţele, dar văzându-le de departe, au fost convinşi de ele, 
le-au îmbrăţişat şi au mărturisit că sunt străini şi peregrini pe acest pământ”. Observaţi acest lucru: vasta 
oştire a descendenţilor lui Avraam „a murit în credinţă fără să fi primit făgăduinţele”. Observaţi că scrie 
„făgăduinţele”. Nu numai că nu au primit o parte, ci este vorba de întreg. Pentru că toate făgăduinţele sunt 
doar în Hristos, care este sămânţa, şi nu puteau fi împlinite pentru cei care sunt ai Lui înainte ca ele să fie 
pentru El; iar El încă aşteaptă ca vrăjmaşii Săi să fie făcuţi aşternut al picioarelor. 

În armonie cu aceste cuvinte, că au murit în credinţă, fără să fi primit făgăduinţele, ci mărturisind că sunt 
străini şi peregrini pe acest pământ, avem cuvintele regelui David, la sute de ani după eliberarea din Egipt: 
„Sunt un străin faţă de Tine, un călător, ca toţi părinţii mei.” Psalmul 39:12. Şi când, la înălţimea puterii lui a 
dat împărăţia fiului său Solomon, în prezenţa întregului popor, a spus: „Căci noi suntem străini înaintea Ta şi 
călători, ca toţi părinţii noştri; zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră şi nu rămâne nimeni.” 1 Cronici 
29:15. 

Motivul pentru care această companie nenumărabilă nu a primit moştenirea făgăduită este prezentat în 
aceste cuvinte: „Dumnezeu, pregătind ceva mai bun pentru noi, pentru ca să nu fie făcuţi desăvârşiţi fără 
noi.” Celelalte particularităţi le vom analiza când vom ajunge la ele. 

 
O cetate şi o ţară 

 
Avraam a căutat o cetate care are temelii, al cărei constructor şi ziditor este Dumnezeu. Cetatea care este 

descrisă în apocalipsa 21:10-14, 19: „M-a dus în Spiritul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea 
mare, Ierusalimul cel sfânt, coborând din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu; lumina ei era ca 
aceea a unei pietre foarte preţioase, ca o piatră de iaspis, limpede precum cristalul; avea un zid mare şi înalt 
şi douăsprezece porţi, la porţi doisprezece îngeri şi nume scrise pe ele, care sunt numele celor douăsprezece 
seminţii ale copiilor lui Israel; la est erau trei porţi, la nord trei porţi, la sud trei porţi şi la vest trei porţi. 
Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi în ele, numele celor doisprezece apostoli ai Mielului.” „Temeliile 
zidului cetăţii erau împodobite cu tot felul de pietre preţioase.” 

Aceasta este o descriere parţială a cetăţii pe care a căutat-o Avraam. Descendenţii lui de asemenea au 
căutat-o, căci citim descrieri ale ei în profeţii din vechime. Poate au avut o casă pe pământ, dacă şi-au dorit. 
Ţara Haldeilor era la fel de fertilă ca şi ţara Palestinei şi era suficientă pentru o locuinţă temporară pentru ei, 
ca orice altă ţară. Dar nici una nu i-a satisfăcut, căci: „ei doresc o ţară mai bună, una cerească; de aceea lui 
Dumnezeu nu Îi este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, pentru că a pregătit o cetate pentru ei.” 

P 
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Păstrat în minte, acest pasaj ne va călăuzi în toate studiile noastre următoare despre copiii lui Israel. 
Adevăraţii copii ai lui Avraam nu au căutat niciodată împlinirea făgăduinţei pe acest pământ, ci pe pământul 
reînnoit. 

 
Isaac – o ilustraţie 

 
Dorinţa după o ţară cerească i-a făcut pe adevăraţii moştenitori să se împace cu lucrurile temporare, aşa 

cum este ilustrat în viaţa lui Isaac. A plecat ca să rămână în ţara filistenilor şi a semănat în acea ţară „şi a 
primit în acelaşi an de o sută de ori mai mult; Domnul l-a binecuvântat. Omul s-a îmbogăţit, a mers mai 
departe şi a crescut până a ajuns foarte mare; căci avea turme, cirezi şi mulţi servitori; filistenii l-au 
invidiat… Şi Abimelec i-a spus lui Isaac: ‚Pleacă de la noi; pentru că eşti mult mai puternic decât noi.’ Isaac 
s-a îndepărtat de acolo şi şi-a ridicat cortul în valea Gherar; şi a locuit acolo.” Geneza 26:12-17. 

Deşi Isaac era mai puternic decât poporul în a cărui ţară locuia, a plecat de la ei la cererea lor, chiar şi 
atunci când era foarte prosper. Nu s-ar fi certat pentru stăpânirea unei proprietăţi pământeşti. 

Acelaşi spirit a fost manifestat când a locuit în Gherar. Slujitorii lui Isaac au săpat fântânile din nou care îi 
aparţinuseră lui Avraam; au săpat în vale şi au găsit apă vie. Dar păstorii din Gherar s-au certat cu ei, 
spunând: „Apa este a noastră”. Aşa că au plecat şi au săpat o alta, dar păstorii din Gherar au pretins-o şi pe 
aceea. „Şi s-a mutat de acolo; a săpat altă fântână şi nu s-au mai certat pentru aceea; a numit-o Rehobot şi a 
spus: ‚Căci acum Domnul ne-a făcut loc şi vom prospera în ţară.’” Citiţi Geneza 26:18-22. 

„Domnul i S-a arătat în aceeaşi noapte şi a spus: ‚Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci 
Eu sunt cu tine şi te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa de dragul slujitorului Meu Avraam.’ El a 
construit un altar acolo şi a chemat Numele Domnului şi a ridicat cortul acolo.” Versetele 24, 25. 

Isaac a avut făgăduinţa unei ţări mai bune, adică, una cerească, şi de aceea nu s-ar fi certat pentru 
stăpânirea a câteva mile pătrare din acest pământ blestemat de păcat. De ce ar fi făcut-o? Nu era moştenirea 
pe care i-a promis-o Domnul; şi de ce să se lupte pentru o parte a ţării în care nu era decât un călător? 
Adevărat, a trebuit să trăiască, dar I-a permis Domnului să Se ocupe de aceasta. Când era alungat dintr-un 
loc, pleca într-altul, până când a găsit în final linişte şi atunci a spus: „Domnul ne-a făcut loc”. Aici el a 
arătat adevăratul spirit al lui Hristos, „care, când a fost ocărât, nu a ocărât înapoi, când a suferit, nu a 
ameninţat, ci S-a încredinţat pe Sine Însuşi (cauza Sa) Celui care judecă drept.” 1 Petru 2:23. 

Aici avem un exemplu. Dacă suntem ai lui Hristos, atunci suntem sămânţa lui Avraam şi moştenitori după 
făgăduinţă. Prin urmare, vom face faptele lui Hristos. Cuvintele lui Hristos: „vă spun, să nu vă opuneţi celui 
rău, ci oricui te va lovi pe obrazul tău drept, întoarce-i-l şi pe celălalt. Şi dacă cineva te dă în judecată şi îţi ia 
haina, lasă-i şi mantaua.” (Matei 5:39, 40) sunt considerate de mulţi creştini ca fiind ciudate, nepractice. Dar 
ele sunt pentru folosirea zilnică. Hristos le-a practicat şi avem de asemenea un exemplu în cazul lui Isaac6.  

„Dar vom pierde tot ce avem în această lume dacă am face precum spune textul” auzim spunându-se. Ei 
bine, chiar şi atunci nu am fi în circumstanţe mai rele decât cele în care a fost Hristos, Domnul, aici pe 
pământ. Dar trebuie să ne amintim că „Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi trebuinţă de aceste lucruri”. Cel care 
Se îngrijeşte de vrăbii este capabil să Se îngrijească de cei care Îşi încredinţează cazul Lui. Vedem că Isaac 
prospera chiar dacă nu „se lupta pentru drepturile lui”. Făgăduinţa ce le-a fost lor făcută ne este făcută şi 
nouă, de exact acelaşi Dumnezeu. „Când erau numai câţiva oameni la număr; da, foarte puţini şi străini” în 
ţară; „când au plecat dintr-o naţiune într-alta, dintr-o împărăţie într-un alt popor, El nu a suportat ca cineva să 
le facă rău; da, El a mustrat regii de dragul lor, spunând: ‚Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi rău 
profeţilor Mei.’” Psalmul 105:12-15. Acelaşi Dumnezeu încă Se îngrijeşte de cei care îşi pun încrederea în 
El. 

Moştenirea pe care Domnul a făgăduit-o poporului Său, sămânţa lui Avraam, nu trebuie obţinută prin 
luptă, exceptând armele spirituale – armura lui Hristos – împotriva oştirilor lui Satan. Cei care caută ţara pe 
care Dumnezeu a promis-o, declară că sunt străini şi călători pe acest pământ. Ei nu pot folosi sabia, nici 
măcar pentru autoapărare, cu atât mai mult pentru o cucerire. Domnul este apărătorul lor. El spune: 
„Blestemat este omul care se încrede în om şi face din carne braţul său şi a cărui inimă se îndepărtează de 
Domnul. Pentru că el va fi ca buruiana în deşert şi nu va şti când vine binele, ci va locui în locurile uscate ale 
pustiei, într-un pământ sărat şi nelocuit. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul şi a cărui speranţă 
                                                

6 Cititorul profund va observa aici un îndemn de a evita judecăţile. Dacă cineva te dă în judecată pentru haină, este 
mai bine a rezolva situaţia dându-i şi mantaua decât să mergi la lege. Aceasta este înţelepciune practică. Judecăţile sunt 
ca loteriile; se cheltuieşte o mare sumă de bani şi se câştigă foarte puţin. Bineînţeles, se va spune: „Dacă nu ne apărăm 
drepturile, oamenii vor lua tot ce avem.” Şi aşa să fie dacă Dumnezeu nu Se îngrijeşte de poporul Său. Dar a-ţi apăra 
drepturile, nu înseamnă întotdeauna a ţi le păstra, aşa cum a dovedit omul cu haina sa. 
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este Domnul. Pentru că el va fi ca un copac sădit lângă ape, care îşi întinde rădăcinile lângă râu şi nu va şti 
când vine căldura, ci frunza lui va fi verde.” Ieremia 17:5-8. El nu a promis că toate relele vor fi îndreptate 
imediat sau în această viaţă; dar El nu uită strigătul celui sărac şi a spus: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi 
răsplăti.” Romani 12:19. De aceea, cei care suferă în conformitate cu voia lui Dumnezeu să încredinţeze 
păstrarea sufletelor lor Lui, ca unui Creator credincios. 1 Petru 4:19. Putem face aceasta în deplină încredere 
că „Domnul va menţine cauza celui apăsat şi dreptul celui sărac.” Psalmul 140:12. 

 
Infidelitatea lui Esau 

 
Cazul lui Esau oferă o altă dovadă secundară că moştenirea promisă lui Avraam şi seminţei lui nu era una 

temporară, de care să ne bucurăm în această viaţă, ci eternă, care să fie împărtăşită în viaţa care va veni. 
Istoria este spusă în aceste cuvinte: 

„Iacov fierbea o ciorbă, iar Esau se întorcea de la câmp şi era flămând; Esau i-a spus lui Iacov: ‚Dă-mi, te 
rog, din ciorba aceea roşie, căci sunt flămând’; de aceea i s-a pus numele Edom. Iacov a zis: ‚Vinde-mi astăzi 
dreptul de întâi născut.’ Şi Esau a spus: ‚Iată, sunt pe punctul de a muri şi la ce îmi foloseşte acest drept de 
naştere?’ Iacov a zis: ‚Jură-mi astăzi’; şi el i-a jurat şi şi-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Apoi 
Iacov i-a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte; el a mâncat şi a băut, s-a ridicat şi a plecat; astfel Esau şi-a 
dispreţuit dreptul de întâi născut.” Geneza 25:29-34. 

În epistola către Evrei, Esau este numit o „persoană profană”, deoarece şi-a vândut dreptul de întâi născut. 
Aceasta arată că era ceva mai mult decât prostie în acea tranzacţie. Cineva ar putea spune că era copilăresc 
să-ţi vinzi dreptul de întâi născut pentru un prânz; dar era mai rău decât copilăresc, era ceva rău. A arătat că 
era infidel, nesimţind altceva decât dispreţ faţă de făgăduinţele lui Dumnezeu către tatăl său. 

Observaţi aceste cuvinte ale lui Esau, când Iacov i-a cerut să-i vândă dreptul de întâi născut: „Iată, sunt pe 
punctul de a muri; la ce îmi foloseşte acest drept?” El nu avea altă speranţă în afară de viaţa aceasta prezentă 
şi nu privea mai departe. Nu s-a simţit sigur pe nimic dacă nu stăpânea acum în această viaţă. Fără îndoială 
că îi era foarte foame. Poate chiar a crezut că era pe punctul să moară, dar chiar perspectiva morţii nu a 
schimbat nimic în Avraam şi ceilalţi. Au murit în credinţă, fără să fi primit făgăduinţele, dar au fost convinşi 
de ele şi le-au îmbrăţişat. Esau, nu a avut o astfel de credinţă. Nu avea încredere într-o moştenire dincolo de 
mormânt. Orice urma să aibă, el dorea să îl aibă acum. Astfel, şi-a vândut dreptul de întâi născut. 

Direcţia urmată de Iacov nu este deloc una de lăudat. El a acţionat ca un înşelător, înclinaţia sa naturală. 
Cazul lui este o ilustraţie a credinţei nemiloase, neinteligente. El a crezut făgăduinţa lui Dumnezeu, a 
respectat credinţa tatălui său, cu toate că nu avea încă nici o parte din ea. El a crezut că moştenirea promisă 
părinţilor săi va fi oferită, dar avea aşa puţină cunoştinţă spirituală încât a presupus că darul lui Dumnezeu 
putea fi cumpărat cu bani. Ştim că şi Avraam a crezut odată că el însuşi trebuie să împlinească făgăduinţa lui 
Dumnezeu. Fără îndoială, la fel a crezut şi Iacov, aşa cum fac mulţi, că „Dumnezeu îi ajută pe cei care se 
ajută singuri”. După aceea, a învăţat mai bine şi a fost cu adevărat convertit şi a exercitat credinţă la fel de 
sinceră ca şi Avraam şi Isaac. Cazul lui ar trebui să fie o încurajare pentru noi, în faptul că a arătat ce poate 
face Dumnezeu cu cineva care are o înclinaţie foarte rea, în cazul în care se predă Lui. 

Cazul lui Esau este prezentat înaintea noastră ca un avertisment. Apostolul scrie: 
„Urmăriţi pacea cu toţi oamenii, şi sfinţenia, fără de care nici un om nu va vedea pe Domnul; căutând cu 

stăruinţă ca nu cumva să cădeţi din harul lui Dumnezeu, ca nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să răsară 
între voi şi astfel să fiţi pângăriţi; ca nu cumva să existe vreun adulter sau o persoană profană, ca Esau, care 
pentru o bucăţică de mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. Pentru că ştiţi cum după aceea, când ar fi 
trebuit să îşi moştenească binecuvântarea, a fost respins; căci nu şi-a găsit loc de pocăinţă, chiar dacă a 
căutat-o cu lacrimi.” Evrei 12:14-17. 

Esau nu este singura persoană nebună şi profană din această lume. Mii au făcut acelaşi lucru ca el, chiar 
când îl învinuiau de nebunie. Domnul ne-a chemat pe toţi să ne împărtăşim de slava moştenirii ce a făgăduit-
o lui Avraam. Prin învierea lui Isus Hristos din moarte, El ne-a născut din nou la o speranţă vie, „la o 
moştenire nestricăcioasă, necoruptă şi care nu trece, păstrată în ceruri pentru voi care sunteţi păziţi de puterea 
lui Dumnezeu prin credinţă, spre mântuirea gata să se descopere la vremea din urmă.” 1 Petru 1:3-5. Această 
moştenire a neprihănirii o vom avea prin ascultarea credinţei – ascultare de legea sfântă a lui Dumnezeu, cele 
zece porunci. Dar când oamenii învaţă că aceasta cere respectarea celei de-a şaptea zi, Sabatul ţinut de 
Avraam, Isaac şi Iacov şi tot Israelul, îşi dau mâinile. „Nu”, spun ei, „nu pot face asta; mi-ar plăcea şi văd că 
este o datorie; dar dacă aş păzi această zi nu aş putea trăi. Aş fi dat afară de la slujbă şi aş muri de foame 
împreună cu familia mea.” 
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Acesta este exact felul lui Esau de a gândi. El era aproape să moară de foame sau, cel puţin, aşa credea el, 
şi astfel, în mod deliberat, şi-a dat dreptul de întâi născut pentru a mânca ceva. Dar majoritatea oamenilor, 
nici măcar nu ajung la punctul în care să fie aparent aproape de moarte, înainte să îşi vândă dreptul la 
moştenire pentru a mânca ceva. Oamenii nu ajung înfometaţi până la moarte slujindu-L pe Dumnezeu. 
Suntem în întregime dependenţi de El pentru viaţa noastră în toate circumstanţele şi dacă El ne păstrează 
când Îi călcăm legile, cu siguranţă va fi capabil să ne păstreze când Îl slujim. Mântuitorul spune că a ne 
îngrijora pentru viitor, a ne teme că am muri de foame, este o caracteristică a păgânismului şi ne dă această 
asigurare pozitivă: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vă 
vor fi adăugate.” Matei 6:21-33. Psalmistul spune: „Am fost tânăr şi am îmbătrânit acum, dar nu am văzut pe 
cel neprihănit părăsit, nici pe sămânţa lui cerându-şi pâinea.” Chiar dacă ne-am pierde vieţile pentru adevărul 
lui Dumnezeu, ar trebui să nu ne îngrijorăm. Vezi Evrei 11:32-38. Să ne păzim de estimarea atât de slabă a 
bogăţiei făgăduinţelor lui Dumnezeu pentru a da moştenirea eternă pentru o bucată de pâine, şi când va fi 
prea târziu, să descoperim că nu mai este loc de pocăinţă. 
 

„Tatăl meu este bogat în case şi terenuri, 
Ţine bogăţia lumii în mâinile Sale; 
De rubine, diamante, argint şi aur 

Sunt pline tezaurele Sale – are bogăţii nespuse. 
 

Sunt copil de Rege, copil de Rege; 
Împreună cu Isus, Mântuitorul meu, sunt copilul Regelui. 

 
Chiar Fiul Tatălui meu, Mântuitorul oamenilor, 

Odată a rătăcit pe pământ ca cel mai sărac dintre ei; 
Dar acum El domneşte pentru totdeauna sus, 

Şi îmi va da o casă în cer cât de curând. 
 

Odată am fost un străin proscris pe pământ, 
Un păcătos prin alegere şi un străin prin naştere; 

Dar am fost adoptat, numele meu e scris –  
Ca moştenitor al unei mari case, al unei haine şi al unei coroane. 

 
Un cort sau o colibă, de ce mi-ar păsa? 
Acolo sus mi se construieşte un palat! 
Deşi exilat de acasă, pot totuşi să cânt, 

Toată slava lui Dumnezeu, sunt un copil al Regelui!” 
 

- The Present Truth, 23 iulie 1896 
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13. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Israel – un prinţ al lui Dumnezeu 
 

acov a cumpărat dreptul de întâi născut de la Esau pentru o ciorbă şi a obţinut prin înşelăciune 
binecuvântarea primului născut de la tatăl său. Dar nu prin astfel de mijloace va obţine cineva 

moştenirea pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui Avraam şi seminţei lui. A fost asigurată lui Avraam prin 
credinţă şi nimeni nu trebuie să se gândească la faptul că ar obţine-o prin forţă sau fraudă. „Nici o minciună 
nu este din adevăr”. Adevărul nu poate fi niciodată slujit prin înşelăciune. Moştenirea promisă lui Avraam şi 
seminţei lui era o moştenire a neprihănirii şi de aceea nu putea fi câştigată prin ceva nelegiuit. Posesiunile 
pământeşti sunt deseori câştigate şi păstrate prin fraudă, dar nu la fel stau lucrurile cu moştenirea cerească. 
Singurul lucru pe care l-a obţinut Iacov prin înşelăciunea lui a fost acela de a face din fratele său un duşman 
veşnic şi să fie un exilat de la casa tatălui său pentru mai mult de douăzeci de ani, fără să îşi mai vadă 
vreodată mama. 

Totuşi, Dumnezeu spusese cu mult timp înainte că Iacov va fi moştenitorul în locul fratelui său mai mare. 
Problema lui Iacov şi a mamei lui a fost că au crezut că pot duce la îndeplinire făgăduinţele lui Dumnezeu pe 
calea lor. A fost aceeaşi greşeală pe care au făcut-o Avraam şi Sara. Nu au putut aştepta ca Dumnezeu să Îşi 
ducă la îndeplinire planurile pe calea Sa. Rebeca ştia ce spusese Dumnezeu despre Iacov. L-a auzit pe Isaac 
făgăduind binecuvântarea lui Esau şi a crezut că dacă nu va interveni, planul Domnului va eşua. A uitat că 
moştenirea era în întregime în puterea Domnului şi că omul nu are nimic de-a face cu împărţirea ei, 
exceptând cazul în care o respinge. Chiar dacă Esau ar fi obţinut binecuvântarea de la tatăl său, Dumnezeu 
Şi-ar fi adus la îndeplinire planul la timpul potrivit. 

 
Alegerea lui Dumnezeu 

 
Astfel, Iacov a devenit de două ori un exilat. Nu numai că a fost un străin pe pământ, dar era şi fugar. Dar 

Dumnezeu nu l-a părăsit. Era speranţă pentru el, aşa păcătos cum era. Pentru unii pare ciudat că Dumnezeu l-
a preferat pe Iacov în locul lui Esau, deoarece caracterul lui Iacov nu părea mai bun decât cel al fratelui său 
în acea perioadă. Să ne amintim că Dumnezeu nu alege oamenii datorită caracterului lor bun. „Pentru că şi 
noi înainte eram nebuni, neascultători, înşelători, slujind diferitelor pofte şi plăceri, trăind în răutate şi 
invidie, urându-ne unii pe alţii. Dar când bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi dragostea Sa faţă de 
om, s-a arătat, nu prin fapte făcute în neprihănire, pe care le-am făcut noi înşine, ci după mila Sa ne-a salvat, 
prin spălarea regenerării şi înnoirii Spiritului Sfânt, pe care El l-a turnat peste noi în măsură bogată, prin Isus 
Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, fiind îndreptăţiţi prin har, să putem fi moştenitori după speranţa vieţii 
veşnice.” Tit 3:3-7, R.V. 

Dumnezeu alege oameni nu pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea ce poate să facă din ei. Şi nu există limită 
în ceea ce El poate să facă din cel mai rău şi mai depravat, dacă este dispus şi crede Cuvântul Său. Un dar nu 
poate fi impus, de aceea, cei care ar primi neprihănirea lui Dumnezeu şi moştenirea neprihănirii, trebuie să 
fie dispuşi să o primească. „Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede.” Dumnezeu poate face 
„nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”, dacă noi credem Cuvântul Său, care lucrează în mod eficient 
în cei care cred. Fariseii erau oameni mult mai respectabili decât vameşii şi prostituatele, totuşi, Hristos a 
spus că aceştia merg înainte de ei în împărăţia cerului; iar motivul era că fariseii se încredeau în ei înşişi şi nu 
Îl credeau pe Dumnezeu, în timp ce vameşii şi prostituatele au crezut pe Domnul şi s-au predat Lui. Aşa a 
fost cu Iacov şi Esau. Esau era infidel. A privit Cuvântul lui Dumnezeu cu dispreţ. Iacov nu era mai bun prin 
natură, dar el a crezut făgăduinţa lui Dumnezeu care poate să îi facă pe cei ce cred părtaşi de natură divină. 

Dumnezeu l-a ales pe Iacov în acelaşi fel cum o face pentru oricine altcineva. „Binecuvântat fie 
Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale 
în locurile cereşti în Hristos Isus; după cum ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi 
fără vină înaintea Lui, în dragoste.” Efeseni 1:3, 4. Suntem aleşi în Hristos. Şi de vreme ce toate lucrurile au 
fost create în El şi în El se ţin toate lucrurile, este evident că nu ni se cere să ne ducem singuri în Hristos, ci 
doar să Îl recunoaştem şi să rămânem în El prin credinţă. Nu a existat mai multă parţialitate la naşterea lui 
Iacov decât există în alegerea altora. Alegerea nu este arbitrară, ci în Hristos şi dacă nimeni nu L-ar respinge 
sau L-ar dispreţui pe Hristos, nici unul nu ar fi pierdut. 

I 
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„Ce bogat este harul! Gratuit este darul! 
Doar ‚cere’ – şi ţi se va da; 

‚Bate’ – şi vei vedea 
Deschizându-se poarta care duce în cer. 

Atunci ridică-te şi ia darul 
Care ţi se oferă atât de deplin şi gratuit. 

Amintindu-ţi că a costat sângele 
Celui care a murit pe Calvar.” 

 
Prima lecţie a lui Iacov 

 
În timp ce Iacov a crezut făgăduinţa lui Dumnezeu suficient de mult ca să îl determine să se străduiască 

pentru a-i asigura împlinirea prin propriile eforturi, nu i-a înţeles deloc natura, aşa încât să ştie că doar 
Dumnezeu putea să o împlinească prin neprihănire. Aşa că Domnul a început să îl instruiască. Iacov se afla 
singur pe drumul său spre Siria, fugind de mânia fratelui său jignit „şi s-a oprit într-un anumit loc şi a zăbovit 
acolo toată noaptea; deoarece soarele apusese, a luat una din pietrele7 din acel loc, a pus-o sub cap şi s-a 
întins în acel loc să se culce. A visat şi a privit o scară pusă pe pământ al cărei vârf atingea cerul; şi iată, 
îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea. Şi iată, Domnul a stat deasupra ei şi a spus: ‚Eu sunt Domnul 
Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău; şi Dumnezeul lui Isaac; ţara în care stai ţie ţi-o voi da şi seminţei tale; 
sămânţa ta va fi ca nisipul pământului, te vei întinde la vest, la est, la nord şi la sud; în tine şi în sămânţa ta 
vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Iată, Eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge şi te voi 
aduce din nou în această ţară, pentru că nu te voi părăsi până nu voi îndeplini ceea ce ţi-am vorbit.’ Iacov s-a 
trezit din somn şi a spus: ‚Cu siguranţă Domnul este în locul acesta; iar eu n-am ştiut.’ I-a fost frică şi a spus: 
‚Cât de înfricoşat este locul acesta! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu, aici este poarta 
cerului.’” Geneza 28:11-17, R.V.  

Aceasta a fost o lecţie importantă pentru Iacov. Înainte de asta, ideile lui despre Dumnezeu au fost foarte 
necoapte. El credea că Dumnezeu era limitat la un singur loc. Dar acum, că Dumnezeu i S-a arătat, a început 
să realizeze că „Dumnezeu este Spirit; şi cei care se închină Lui trebuie să I se închine în Spirit şi în adevăr.” 
Ioan 4:24. A început să realizeze ceea ce Isus spunea femeii din Samaria cu mult timp după aceasta, că 
închinarea la Dumnezeu nu depinde de nici un loc, ci de căutarea sufletului şi de găsirea Lui, oriunde s-ar 
găsi. 

Mai mult, Iacov a început să înveţe că moştenirea pe care o făgăduise Dumnezeu părinţilor lui şi pe care 
se gândise să o obţină printr-un târg aspru, era ceva ce putea fi câştigat într-un mod cu totul diferit. Cât de 
mult a prins el din această lecţie în acel timp, nu putem spune; dar ştim că în această descoperire a lui 
Dumnezeu i-a fost proclamată Evanghelia. Am învăţat că Dumnezeu a predicat Evanghelia lui Avraam în 
aceste cuvinte: „În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. Prin urmare, suntem siguri că atunci 
când Dumnezeu i-a spus lui Iacov: „În tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului”, 
predica aceeaşi Evanghelie. 

Legată de această afirmaţie era făgăduinţa ţării şi a unei prosperităţi nenumărabile. Făgăduinţa făcută lui 
Iacov este identică cu cea făcută lui Avraam. Binecuvântarea care urma să vină prin Iacov şi sămânţa sa era 
aceeaşi cu cea care urma să vină prin Avraam şi sămânţa lui. Sămânţa este aceeaşi, anume, Hristos şi cei ce 
sunt ai Lui prin Spiritul; iar binecuvântarea vine prin crucea lui Hristos. 

Toate acestea au fost indicate prin ceea ce a văzut Iacov la fel de mult ca prin ceea ce a auzit. Era o scară 
aşezată pe pământ, atingând cerul, legând pe Dumnezeu de om. Isus Hristos, singurul Fiu născut al lui 
Dumnezeu, este legătura dintre cer şi pământ, dintre Dumnezeu şi om. Scara ce lega cerul şi pământul, pe 
care îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau, era o reprezentare a ceea ce Hristos i-a spus lui Natanael, acel 
iudeu sincer: „De aici înainte veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste 
Fiul omului.” Ioan 1:51. Calea spre cer este calea crucii; aceasta îi era prezentat lui Iacov în acea noapte. Nu 
prin înălţare de sine, ci prin negare de sine sunt câştigate moştenirea şi binecuvântarea. „Cel care îşi va 
pierde viaţa” şi tot ce conţine ea, „o va păstra”. 
                                                

7 Cer permisiunea cititorului de a mă referi aici la Piatra Scone de pe scaunul încoronării din Abaţia Westminster, 
care se presupune că este piatra pe care a dormit Iacov şi care, prin poziţia ei pe scaunul încoronării, se crede că 
identifică Anglia cu Israel şi îi face pe anglo-saxoni moştenitori ai făgăduinţei lui Iacov. Fără să spun nimic despre 
pretenţia nefondată şi nedovedită că piatra în discuţie este cea pe care a dormit Iacov, ideea că posedarea ei ar putea 
face oamenii moştenitori ai făgăduinţei lui Israel este asemănătoare cu superstiţia medievală că un om ar putea moşteni 
sfinţirea unui sfânt îndepărtat purtând cămaşa lui. 
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Aplicând lecţia 
 

Despre şederea lui Iacov în Siria trebuie să vorbim în mod special. În cei douăzeci de ani în care a servit 
unchiului său Laban, a avut multe ocazii să vadă că înşelăciunea nu aduce nici un folos. Cursul pe care l-a 
urmat s-a întors împotriva lui, dar Dumnezeu a fost cu el şi i-a dat prosperitate. Iacov părea că a luat la inimă 
lecţia ce îi fusese dată, căci găsim foarte puţine indicaţii ale înclinaţiei lui naturale de a înşela în chestiunile 
unchiului său. Pare că şi-a încredinţat cazul aproape pe deplin Domnului şi s-a supus la tot felul de 
tratamente rele fără revanşă. În replica dată lui Laban la acuzaţia acestuia că a furat, Iacov a spus: 

„Douăzeci de ani am fost cu tine; oile şi caprele tale nu ţi s-au stârpit şi nu am mâncat berbeci din turma 
ta. Cele care erau sfâşiate de fiare, nu le-am adus la tine; am purtat eu pierderea lor; din mâna mea le-ai cerut, 
fie că erau furate ziua, fie că erau furate noaptea. Astfel am fost; ziua, arşiţa mă consuma, iar noaptea frigul; 
somnul se îndepărta de la ochii mei. Astfel am fost douăzeci de ani în casa ta; te-am slujit paisprezece ani 
pentru cele două fete ale tale şi şase ani pentru turme; mi-ai schimbat simbria de zece ori. Dacă nu ar fi fost 
cu mine Dumnezeul tatălui meu şi Dumnezeul lui Avraam, Acela de care se teme Isaac, sigur m-ai fi alungat 
acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut apăsarea mea şi munca mâinilor mele şi te-a mustrat ieri 
noapte.” Geneza 31:38-42. 

Aceasta a fost o afirmaţie calmă şi demnă şi a arătat că teama lui Isaac şi acelaşi spirit l-au mişcat. 
Predicarea Evangheliei nu a fost în zadar în cazul lui Iacov; o mare schimbare a venit peste el. 

Să observăm aici că Iacov nu a câştigat nimic din dreptul de întâi născut pe care l-a cumpărat atât de 
subtil de la fratele său. Proprietatea lui se datora binecuvântării directe a lui Dumnezeu. Şi legat de aceasta, 
ne putem aminti faptul că binecuvântarea lui Isaac însemna că Dumnezeul âl va binecuvânta. Moştenirea nu 
era una care putea fi transmisă de la tată la fiu, precum moştenirile obişnuite, ci una care trebuia să fie prin 
făgăduinţa şi binecuvântarea directă, personală de la Dumnezeu. Pentru a fi „sămânţa lui Avraam şi 
moştenitori după făgăduinţă” trebuie să fim ai lui Hristos; şi dacă suntem ai lui Hristos şi împreună 
moştenitori cu El, suntem „moştenitori ai lui Dumnezeu”. 

 
Testul final 

 
Însă Iacov a avut un eşec amarnic în viaţa sa de mai înainte şi astfel, Dumnezeu, ca un Învăţător 

credincios, în mod necesar trebuie să îl aducă pe acelaşi teren din nou. Se gândise să câştige prin vicleşug; 
trebuie să înveţe cu desăvârşire că „aceasta este victoria care biruieşte lumea, credinţa noastră”. 1 Ioan 5:4. 

Când Rebeca a propus ca Iacov să fie alungat deoarece Esau căuta să îl omoare, a spus: „De aceea, fiul 
meu, ascultă acum glasul meu; şi ridică-te, fugi la fratele meu Laban din Haran şi opreşte-te acolo câteva 
zile, până ce furia fratelui tău se îndepărtează, până ce mânia lui pleacă de la tine şi uită ce i-ai făcut; atunci 
voi trimite să te ia de acolo.” Geneza 27:43-45. Dar ea nu cunoştea natura lui Esau. Era înverşunat şi fără 
milă. „Aşa vorbeşte Domnul, pentru trei călcări ale lui Edom, pentru patru, nu-mi voi întoarce pedeapsa de la 
el, căci l-a urmărit pe fratele său cu sabia şi a aruncat la o parte toată mila; mânia lui a continuat şi şi-a ţinut 
furia pentru totdeauna.” Amos 1:11. (Edom este Esau. Vezi Geneza 25:30; 36:1). Aici vedem că, aşa rea cum 
era înclinaţia naturală a lui Iacov, caracterul lui Esau era mai josnic. 

Deşi trecuseră douăzeci de ani, mânia lui Esau era la fel de aprinsă ca oricând. Când Iacov a trimis 
mesageri înaintea lui ca să îi vorbească împăciuitor şi să se împace, ei i-au adus vestea că Esau venea cu 
patru sute de oameni. Iacov nu putea spera să lupte împotriva acestor războinici antrenaţi; dar a învăţat să se 
încreadă în Domnul şi îl găsim pledând pentru făgăduinţe astfel: 

„Oh, Dumnezeul tatălui meu Avraam şi Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai spus: 
‚Întoarce-te în ţara ta şi la neamul tău şi îţi voi face bine’; nu sunt vrednic de cea mai mică parte a îndurărilor 
Tale şi de tot adevărul pe care l-ai arătat robului Tău; căci cu toiagul meu am trecut acest Iordan şi acum am 
devenit două tabere. Scapă-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau; căci mă tem de el că va 
veni să mă lovească pe mine şi pe mama copiilor. Iar Tu ai spus: ‚Cu siguranţă îţi voi face bine şi voi face 
sămânţa ta ca nisipul mării, care nu poate fi numărat.’” Geneza 32:9-12. 

Iacov încercase odată să obţină ce-i mai bun de la fratele său prin fraudă. A crezut că astfel va deveni un 
moştenitor al făgăduinţelor lui Dumnezeu. Acum învăţase că aceste făgăduinţe se puteau câştiga numai prin 
credinţă şi a recurs la rugăciune pentru a fi scăpat de fratele său. După ce a făcut cea mai bună împărţire a 
familiei şi a turmelor sale, a rămas singur pentru a continua să se roage lui Dumnezeu. A realizat că nu este 
vrednic de nimic şi că dacă va fi lăsat în pustiul lui, va pieri şi a simţit că trebuie să se prindă mai mult de 
mila lui Dumnezeu. 
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„Şi Iacov a fost lăsat singur; acolo s-a luptat un om cu el până în revărsatul zorilor. Şi când a văzut că nu 
îi era superior, i-a atins încheietura coapsei; şi încheietura coapsei lui Iacov a ieşit de acolo, în timp ce se 
lupta cu el. El a spus: ‚Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.’ Iar Iacov a răspuns: ‚Nu Te voi lăsa să pleci 
dacă nu mă vei binecuvânta.’ Şi omul acela a zis: ‚Care îţi este numele?’. El a răspuns: ‚Iacov.’ Şi apoi a 
spus: ‚Numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel; căci ca un prinţ te-ai luptat cu Dumnezeu şi cu omul, şi ai 
biruit.’ Iacov l-a întrebat şi a zis: ‚Spune-mi, te rog, numele Tău!’. Şi omul acela a zis: ‚De ce întrebi de 
numele Meu?’. Şi l-a binecuvântat acolo. Iacov a numit locul acela Peniel: ‚căci L-am văzut pe Dumnezeu 
faţă în faţă şi viaţa mi-a fost păstrată.’” Geneza 32:24-30. 

Oamenii vorbesc adesea de lupta cu Domnul în rugăciune asemenea lui Iacov. Nu este nici o dovadă că 
Iacov a ştiut că era Domnul Cel care Se lupta cu el până ce a venit dimineaţa şi coapsa lui a ieşit din 
încheietură la atingerea vrăjmaşului său. Îngerul i-a apărut înainte ca un om şi fără îndoială că Iacov a gândit 
că este atacat de un hoţ. Putem pe bună dreptate să ne imaginăm că Iacov se afla într-un necaz dureros toată 
noaptea. Timpul se apropia repede când trebuia să înfrunte mânia fratelui său şi nu a îndrăznit să îl 
întâlnească fără asigurarea deplină că totul era în regulă între el şi Dumnezeu. Trebuia să ştie că era iertat de 
cursul greşit din trecut. Totuşi, orele gândite pentru a fi petrecute în comuniune cu Dumnezeu, au fost 
petrecute luptând cu un presupus duşman. Aşa că putem fi siguri că în timp ce tot trupul era angajat în 
rezistenţa vrăjmaşului său, inima lui se înălţa la Dumnezeu în chin dureros. Neliniştea şi grija din acea 
noapte trebuie să fi fost teribile. 

Iacov era un bărbat puternic şi rezistent. Păzind turmele zi şi noapte, ani de-a rândul a demonstrat acest 
lucru şi în acelaşi timp i-a întărit constituţia. Astfel, a continuat lupta şi şi-a ţinut terenul toată noaptea. Dar 
nu astfel a câştigat biruinţa. Citim că „prin tăria lui avea putere cu Dumnezeu; da, a avut putere asupra unui 
înger şi a biruit; a plâns şi s-a rugat Lui; L-a găsit în Betel şi acolo i-a vorbit chiar Domnul oştirilor; Domnul 
este memorialul său.” Osea 12:3-5. Prin puterea lui Iacov a luptat cu Dumnezeu, dar nu prin puterea lui ca 
luptător. Puterea lui era în slăbiciunea lui, aşa cum vom vedea. 

Observaţi că prima indicaţie că Iacov şi-a dat seama că oponentul său nu era un om obişnuit a fost când 
coapsa lui a fost scoasă din încheietură la atingerea Lui. Acest lucru a descoperit imediat cine era presupusul 
său duşman. Nu o atingere umană, ci mâna Domnului a fost cea pe care el a simţit-o. Ce a făcut atunci? Ce ar 
putea să facă un om într-o astfel de condiţie? Imaginaţi-vă un om luptând, când atât de mult depinde de tăria 
picioarelor lui şi având pe unul dintre ele dislocat dintr-o dată. Dacă cineva ar merge sau pur şi simplu ar sta 
în picioare şi dintr-o dată, unul dintre picioare i-ar fi scos din încheietură, instantaneu ar cădea la pământ. 
Acesta a fost şi cazul lui Iacov, dacă nu s-ar fi aruncat imediat asupra Domnului, cu o strânsoare puternică. 
În mod natural ar fi apucat cel mai apropiat obiect de sprijin; dar cunoştinţa că aici era Unul pe care tânjise 
să-L întâlnească, a făcut din strânsoarea lui ceva mai mult decât o acţiune involuntară. Ocazia lui venise şi nu 
o va lăsa să-i scape. 

Faptul că Iacov a încetat imediat să se lupte şi s-a agăţat de Domnul nu este evident numai din faptul că 
nu putea face nimic altceva, ci de asemenea din cuvintele Domnului: „Dă-Mi drumul”. „Nu”, a spus Iacov, 
„nu Te voi lăsa dacă nu mă binecuvântezi”. Era o situaţie pe viaţă şi pe moarte. Viaţa şi salvarea lui 
depindeau de strângerea Domnului. Cuvintele „Dă-Mi drumul” au vrut doar să îl testeze, pentru că Domnul 
nu părăseşte un om de bună voie. Dar Iacov era hotărât să găsească o binecuvântare cu adevărat, şi a biruit. 
Prin puterea lui a biruit, dar prin puterea credinţei. „Când sunt slab, atunci sunt tare.” În acea oră, Iacov a 
învăţat pe deplin lecţia că binecuvântarea şi moştenirea vin nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Spiritul 
Domnului. 

 
Un nume nou 

 
Noul nume a fost o garanţie pentru Iacov că a fost acceptat. Nu i-a conferit nimic, ci a fost un semn a ceea 

ce deja obţinuse. Lăsând totul în mâna lui Dumnezeu, el încetase să mai facă propriile lui fapte, aşa că nu 
mai era înşelătorul, căutând să-şi promoveze propriile scopuri, ci prinţul lui Dumnezeu, care a luptat lupta 
cea bună a credinţei şi s-a ţinut de viaţa veşnică. De aici înainte el trebuia să fie cunoscut ca Israel. 

Acum putea merge să îşi întâlnească fratele. Cel care L-a văzut pe Dumnezeu faţă în faţă nu se teme de 
faţa omului. Cel care are putere cu Dumnezeu, mai mult ca sigur va birui oamenii. Acesta este secretul 
puterii. Slujitorul lui Dumnezeu să ştie că, dacă vrea putere cu oamenii, trebuie ca mai întâi să fie puternic cu 
Dumnezeu. Trebuie să Îl cunoască pe Domnul şi să fi vorbit cu El faţă în faţă. Unui astfel de om Domnul îi 
spune: „Îţi voi da o gură şi înţelepciune pe care toţi adversarii tăi nu o vor putea nega sau dezminţi.” Luca 
21:15. Ştefan Îl cunoştea pe Domnul şi a avut comuniune cu El şi împotrivitorii adevărului „nu puteau să 
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dezmintă înţelepciunea şi Spiritul cu care vorbea”. Care era atunci puterea sa pentru cei ale căror inimi erau 
deschise să primească adevărul? 

În această istorie a lui Iacov învăţăm din nou cum se obţine moştenirea pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui 
Avraam şi seminţei lui. Doar prin credinţă. Pocăinţa şi credinţa sunt singurele mijloace de eliberare. Prin nici 
un alt mijloc nu a sperat el că va avea parte de moştenire. Întreaga lui mântuire stătea în dependenţa lui de 
făgăduinţa lui Dumnezeu. Astfel a fost el făcut părtaş pe deplin de natură divină. 

 
Cine sunt israeliţii? 

 
Învăţăm de asemenea cine este Israel. Numele i-a fost dat ca semn al biruinţei pe care a câştigat-o prin 

credinţă. Nu i-a oferit nici un har, ci era un semn al harului deja posedat. Astfel va fi oferit tuturor celor care, 
prin credinţă, biruiesc şi nimănui altcuiva. A fi numit israelit nu adaugă nimic la nimeni. Nu este numele cel 
care aduce binecuvântarea, ci binecuvântarea aduce numele. Aşa cum Iacov nu a avut numele prin natură, tot 
aşa nu-l poate avea nimeni. Adevăratul israelit este cel în care nu este vicleşug. Numai unul ca acesta este 
plăcut lui Dumnezeu; dar „fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi Lui”. Astfel, israelit este doar acela 
care are credinţă personală în Domnul. „Nu toţi cei care sunt din Israel, sunt Israel”; „dar copiii făgăduinţei 
sunt socotiţi ca sămânţă”. Romani 9:6, 8. 

Oricine doreşte să fie cunoscut ca israelit, să ia în considerare cum a primit Iacov numele şi să înţeleagă 
faptul că numai aşa va fi purtat demn de altcineva. Hristos, Sămânţa făgăduită, a trebuit să treacă prin aceeaşi 
luptă. A luptat şi a câştigat prin încrederea în Cuvântul Tatălui Său şi astfel, este pe drept Regele lui Israel. 
Doar israeliţii vor lua parte la împărăţie cu El; căci israeliţii sunt biruitori, iar făgăduinţa este: „celui ce va 
birui, îi voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, la fel cum şi Eu am biruit şi am stat cu Tatăl Meu pe tronul 
Lui.” Apocalipsa 3:21. 

 
- The Present Truth, 30 iulie 1896 
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14. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Israel în Egipt 
 

rebuie să ne amintim că atunci când Dumnezeu a făcut legământul cu Avraam, i-a spus că el însuşi va 
muri fără ca să primească moştenirea şi că descendenţii lui vor fi sub opresiune şi apăsaţi într-o ţară 

străină, iar după aceea, în a patra generaţie, vor veni în ţara făgăduită. 
„Şi i-a dat legământul circumciziei; astfel, Avraam a născut pe Isaac şi l-a circumcis în a opta zi; Isaac a 

născut pe Iacov; Iacov a născut pe cei doisprezece patriarhi. Patriarhii, mânaţi de invidie, l-au vândut pe Iosif 
în Egipt; dar Dumnezeu era cu el şi l-a scăpat din toate nenorocirile, i-a dat favoare şi înţelepciune înaintea 
faraonului, regele Egiptului; el l-a făcut guvernator peste Egipt şi peste toată casa lui… Apoi Iosif a trimis şi 
a chemat pe tatăl său Iacov la el şi pe tot neamul lui, şaptezeci şi cinci de suflete. Astfel, Iacov s-a coborât în 
Egipt şi a murit, el, părinţii noştri, şi au fost duşi la Sihem şi aşezaţi în mormântul pe care Avraam îl 
cumpărase pentru o sumă de bani de la fiii lui Emor, tatăl lui Sihem. Dar când timpul făgăduinţei se apropia, 
timpul pe care Dumnezeu îl jurase lui Avraam, poporul creştea şi se înmulţea în Egipt, până când un alt rege 
s-a ridicat, care nu îl cunoştea pe Iosif. El a lucrat cu vicleşug cu părinţii noştri, astfel ca ei să îşi lepede 
pruncii, până acolo ca aceştia să moară.” Fapte 7:8-19. 

Regele „care nu îl cunoştea pe Iosif” era unul dintr-o altă dinastie, un popor din est care cucerise Egiptul. 
„Căci aşa vorbeşte Domnul: v-aţi vândut pe nimic şi veţi fi răscumpăraţi fără bani. Căci aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: poporul Meu s-a coborât mai întâi în Egipt ca să rămână acolo o perioadă; iar Asirianul l-a 
oprimat fără motiv. De aceea, acum ce fac Eu aici, spune Domnul, văzând că poporul Meu este îndepărtat pe 
nimic? Cei care stăpânesc peste el răcnesc, spune Domnul; iar numele Meu în continuu, toată ziua, este hulit. 
De aceea, poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea vor şti în ziua aceea că Eu sunt Cel care vorbeşte; 
iată, Eu sunt.” Isaia 52:3-6, R.V. 

 
Ce semnifică Egipt 

 
Din ultimul text citat, învăţăm că opresiunea lui Israel din Egipt însemna opoziţie şi blasfemie împotriva 

lui Dumnezeu; că dispreţul faţă de Dumnezeul şi religia lor avea mult de-a face cu asprimea lor. Învăţăm de 
asemenea că eliberarea lor din Egipt a fost identică cu eliberarea care vine pentru toţi cei care sunt „vânduţi 
păcatului”. „V-aţi vândut pe nimic şi veţi fi răscumpăraţi fără bani.” „Cunoscând că sunteţi răscumpăraţi nu 
cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, din felul vostru deşert de viaţă, primit de la părinţii voştri, ci cu 
sânge preţios, ca al unui miel fără vină şi fără pată, chiar cu sângele lui Hristos.” 1 Petru 1:18, 19, R.V. De 
aceea, un scurt studiu referitor la ceea ce semnifică Egiptul în Biblie şi adevărata condiţie a israeliţilor în 
timp ce se aflau acolo, ne va ajuta să înţelegem ce a fost implicat în eliberarea lor. 

 
Idolatria egipteană 

 
Din toată idolatria timpurilor străvechi, cea a Egiptului era fără îndoială cea mai grosolană şi completă. 

Numărul zeilor Egiptului era aproape dincolo de posibilitatea de a-i număra, dar fiecare zeu avea mai mult 
sau mai puţin legătură directă cu soarele ca zeu suprem. „Fiecare oraş din Egipt avea animalul lui sacru şi 
divinităţile lui locale.” – Enciclopedia britanică. Dar „soarele era centrul religiei Statului. În diferite forme, 
el era în vârful ierarhiei.” – Imaginile soarelui şi Soarele neprihănirii, în O.T. Student, ianuarie 1886. „Ra, 
soarele, este de obicei reprezentat printr-un om cu două capete de şoim, ocazional printr-un om, în ambele 
cazuri purtând pe cap discul solar.” 

Unitatea dintre Biserică şi Stat era desăvârşită în Egipt, ambele fiind de fapt identice. Aceasta este arătat 
în „Religiile lumii vechi” (Rawlinson) pagina 20: 

„Ra era zeul-soare al Egiptului şi era venerat în special la Heliopolis. Obeliscurile, după unii, reprezentau 
razele sale şi erau întotdeauna sau de obicei construite în onoarea sa… În cea mai mare parte, regii îl 
considerau pe Ra protectorul lor special; nu, au mers atât de departe încât s-au identificat pe ei înşişi cu el, au 
folosit titlurile lui ca ale lor şi au adoptat numele lui ca prefix obişnuit al numelor şi titlurilor lor. Mulţi cred 
că aceasta este originea cuvântului faraon, care, se crede, este redarea ebraică pentru Ph’Ra – soarele.” 

Pe lângă soare şi lună, numele Osiris şi Isis, „egiptenii adorau un număr mare de animale, ca boul, căţelul, 
lupul, şoimul, crocodilul, ibisul [pasăre din regiunile Africii şi Americii, asemănătoare cu o barză, având penajul alb-
roşu şi ciocul lung, curbat în jos, considerată sfântă de către egiptenii antici – nota trad.], pisica etc.” „Dintre toate 
aceste animale, taurul Apis, numit Epapris de către greci, era cel mai celebru. Temple impunătoare au fost 

T 
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ridicate în cinstea lui în timp ce trăia, şi chiar mai mari după moartea lui. Atunci Egiptul intra în doliu 
general. Funeraliile erau celebrate cu atâta pompă încât este greu de crezut. În timpul domniei lui Ptolemeu 
Lagus, taurul Apis a murit la vârstă înaintată, iar pompa funeraliilor, pe lângă cheltuielile obişnuite, s-a 
ridicat la peste cincizeci de mii de coroane franceze. După ce au fost date ultimele onoruri celui decedat, 
următoarea grijă era să i se găsească un succesor şi tot Egiptul se punea în mişcare pentru acest scop. Era 
cunoscut prin anumite semne care îl distingeau de alte animale din specia lui; pe fruntea lui trebuia să fie o 
pată albă, în formă de semilună; pe spate, forma unui vultur; pe limbă, forma unui gândac. De îndată ce era 
găsit, doliul lua locul bucuriei; în toate părţile Egiptului nu se auzea nimic altceva decât festivaluri şi veselii. 
Noul zeu era adus la Memphis ca să îşi ia demnitatea şi acolo era instalat cu un număr mare de ceremonii.” – 
Rollin, Istoria veche, Book 1, partea 2, cap. 2, sec. 1. 

Este greu să o spunem, dar aceste ceremonii aveau un caracter obscen, deoarece, când închinarea la soare 
era dusă la bun sfârşit, ea nu însemna altceva decât practicarea viciului ca o îndatorire religioasă. 

Atât de puternică era superstiţia la egipteni încât adorau chiar prajii şi cepele. Aceasta ne aminteşte că 
superstiţia şi idolatria urâcioasă nu sunt neapărat legate de un intelect scăzut, pentru că vechii egipteni 
cultivau artele şi ştiinţele la cel mai înalt grad. Practica idolatriei reprezenta cauza marii lor căderi de la 
poziţia înaltă din trecut. 

Chiar numele Egipt este un sinonim cu imoralitate şi opoziţie faţă de religia lui Hristos şi este asociat cu 
Sodoma. Despre „cei doi martori” ai Domnului, se spune că „trupurile lor moarte vor zace pe strada cetăţii 
celei mari, care, spiritual, se cheamă Sodoma şi Egipt, unde de asemenea Domnul nostru a fost răstignit”. 
Apocalipsa 11:8. Faptul că israeliţii din Egipt au luat parte la imoralitatea şi idolatria lui şi au fost împiedicaţi 
prin forţă să Îl slujească pe Domnul este evident din câteva texte ale Scripturii: 

În primul rând, când Moise a fost trimis să elibereze pe Israel, solia lui către faraon era următoarea: „Aşa 
vorbeşte Domnul, Israel este fiul Meu, primul Meu născut; şi îţi spun, lasă-Mi fiul să plece ca să Mă poată 
sluji.” Exodul 4:22, 23. Obiectivul eliberării din Egipt era ca Israel să Îl poată sluji pe Domnul, o dovadă că 
ei nu Îl slujeau acolo. 

Din nou, citim că „El Şi-a adus aminte de făgăduinţa sfântă şi de Avraam, slujitorul Său. Şi-a eliberat 
poporul cu bucurie şi pe aleşii Lui cu veselie; le-a dat ţările păgânilor şi au moştenit munca poporului, pentru 
ca să poată respecta legile Lui şi să ţină poruncile Lui.” Psalmul 105:42-45. 

Dar cea mai puternică dovadă că Israel s-a alăturat idolatriei egiptenilor se găseşte în mustrarea pentru 
nepărăsirea ei. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚În ziua când am ales pe Israel şi Mi-am ridicat mâna 
peste sămânţa casei lui Iacov şi M-am făcut cunoscut lor în ţara Egiptului;… le-am spus: fiecare om să îşi 
lepede urâciunile ochilor lui, nu vă pângăriţi cu idolii Egiptului; Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei 
s-au răzvrătit împotriva Mea şi nu M-au ascultat; nu şi-a lepădat fiecare om urâciunile ochilor lui, nici nu a 
părăsit idolii Egiptului.’” Ezechiel 20:5-8. 

 
Încă în robia egipteană 

 
Nici în această zi nu s-a întâmplat acest lucru. Întunericul care a fost răspândit în Egipt în timpul plăgilor 

nu era mai dens decât întunericul pe care Egiptul îl aruncase asupra întregului pământ. Întunericul fizic nu 
era decât reprezentarea vie a întunericului moral în care căzuseră oamenii şi din care ieşea acea ţară imorală. 
Istoria apostaziei din biserica creştină nu este decât raportul erorilor care au fost aduse din Egipt. 

Aproape de încheierea celui de-al doilea secol al erei creştine, a răsărit un nou sistem filosofic în Egipt. 
„Această filozofie a fost adoptată de unii învăţaţi din Alexandria care doreau să fie numiţi creştini, dar să îşi 
păstreze numele, veşmântul şi rangul de filosofi. De fapt, se spune că toţi cei care au prezidat şcolile creştine 
din Alexandria în acest secol – Athenagoras, Pantaenus şi Clemens Alexandrinus – au aprobat-o. Aceşti 
oameni erau convinşi că adevărata filozofie, cel mai măreţ şi mai salutar dar de la Dumnezeu, constă în 
fragmente răspândite printre toate sectele filosofilor; de aceea, datoria oricărui om înţelept, în special a unui 
profesor creştin, este să adune aceste fragmente din toate colţurile şi să le folosească pentru apărarea religiei 
şi combaterea impietăţii.” 

„Acest mod de a filosofa a primit unele modificări când Ammonius Saccas, la încheierea secolului, cu 
mari aplauze, a deschis la Alexandria o şcoală şi a pus temelia acelei secte care este numită Noua Sectă 
Platonică. Acest om a fost născut şi educat ca un creştin şi poate că a pretins creştinismul toată viaţa. Fiind 
înzestrat cu o mare rodnicie a geniului şi elocvenţei, şi-a luat asupra sa responsabilitatea de a aduce toate 
sistemele de filozofie şi religie în armonie sau a încercat să înveţe o filozofie prin care toţi filosofii şi toţi 
oamenii din toate religiile, inclusiv creştinii, să se poată uni şi să aibă părtăşie unii cu alţii. Aici se găseşte în 
special diferenţa dintre această nouă sectă şi cea a filozofiei eclectice care înflorise în Egipt. Căci eclecticii 
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susţineau că există o mixtură a binelui şi a răului, a adevărului şi a falsului în toate sistemele; de aceea, ei au 
selectat din toate ce li s-a părut lor în conformitate cu raţiunea şi au respins restul. Dar Ammonius susţinea că 
toate sectele practicau unul şi acelaşi sistem al adevărului, cu doar câteva diferenţe ale modului în care îl 
prezentau şi o minusculă diferenţă în concepţiile lor; aşa că prin intermediul unor explicaţii potrivite, pot fi, 
cu puţină dificultate, aduşi într-un singur trup. Mai mult, el a susţinut acest nou şi singular principiu că 
religiile superioare, cea creştină de asemenea, trebuie înţelese şi explicate în conformitate cu această filozofie 
comună.” – Mosheim, Istoria ecleziastic., Secolul 2, partea 2, cap. 1, secţiunile 6, 7. 

Clement din Alexandria a fost menţionat ca fiind unul dintre învăţătorii creştini care a fost devotat acestei 
filozofii. Mosheim ne spune că acest „Clement trebuie aşezat printre primii şi principalii apărători şi 
învăţători creştini ai ştiinţei filosofice; într-adevăr, poate fi pus chiar în fruntea celor devotaţi cultivării 
filozofiei cu o ardoare care nu cunoştea limite şi care erau atât de orbi şi de rău ghidaţi încât s-au angajat în 
încercarea fără speranţă de a produce o împăcare între principiile ştiinţei filosofice şi cele ale religiei 
creştine.” – Mosheim, Comentarii, Secolul 2, Secţiunea 25, nota 2. 

Să ne amintim că singura filozofie era cea păgână şi ne va fi uşor să ne imaginăm rezultatele inevitabile 
ale unei asemenea devoţiuni faţă de ea din partea celor care erau învăţători în biserica creştină. Mosheim ne 
spune că „prin discipolii creştini ai lui Ammonius şi în special de către Origene, care în secolul următor (al 
treilea) a atins un grad de eminenţă greu de crezut, doctrinele pe care şi le-au derivat de la stăpânul lor erau 
în mod sârguincios infiltrate în minţile tinerilor cu a căror educaţie erau însărcinaţi şi, apoi, prin eforturile 
lor, chemaţi în cea mai mare parte la slujba de pastor, dragostea de filozofie a devenit general difuzată într-o 
parte considerabilă a bisericii.” Origene se afla în fruntea „Şcolii Catihetice” sau a seminarului teologic din 
Alexandria, care era locul învăţăturii. Este capul interpreţilor Bibliei din acel secol şi era îndeaproape copiat 
de către tinerii care mergeau cu grămada la acel seminar. „Jumătate din predicile zilei”, spune Farrar, „erau 
împrumutate, conştient sau inconştient, direct sau indirect, din gândurile şi metodele lui Origene.” – Vieţile 
părinţilor, cap. 16, secţiunea 8. 

Dibăcia lui Origene de „interpret” al Bibliei se datora dibăciei lui ca filosof, care consta în a evidenţia 
lucruri care nu aveau nici o existenţă. Biblia era folosită ca scrieri ale filosofilor, ca un lucru asupra căruia îşi 
expuneau dibăcia lor mintală. A citi o afirmaţie simplă, a crede ce spune şi a prezenta într-un mod clar 
adevărul înaintea studenţilor, conducând minţile oamenilor la Cuvântul lui Dumnezeu, era considerat prea 
copilăresc şi mai jos de demnitatea unui mare profesor. Oricine putea face asta, gândeau ei. Lucrarea lor era 
să pară că scot ceva din Cuvântul sacru pe care oamenii de rând nu îl vor găsi niciodată; motivul era că nu se 
găsea acolo, ci era invenţia propriilor lor minţi. 

Pentru a-şi menţine prestigiul de profesori şi scolastici profunzi, au învăţat oamenii că Biblia nu vrea să 
spună ceea ce spune şi oricine urmează litera clară a Scripturii cu siguranţă va fi condus pe alături; ea putea fi 
explicată numai de cei care şi-au exercitat facultăţile mentale prin studiul filozofiei. Astfel, de fapt ei au luat 
Biblia din mâinile oamenilor obişnuiţi. Fără Biblie în mâna lor, oamenii nu puteau distinge între creştinism şi 
păgânism. Rezultatul a fost nu numai că cei care declarau deja creştinismul erau într-o mare măsură corupţi, 
ci păgânii au intrat în biserică fără să-şi schimbe principiile sau practicile. S-a întâmplat că cea mai mare 
parte a acestor platonişti, comparând religia creştină cu sistemul lui Ammonius, au fost conduşi să îşi 
imagineze că nimic nu putea fi mai uşor decât o trecere de la una la alta şi, spre marele detriment al cauzei 
creştine, au fost conduşi să îmbrăţişeze creştinismul fără să simtă necesar a abandona aproape nici unul din 
principiile lor anterioare.” 

Astfel, s-a întâmplat că „aproape toate aceste denaturări prin care creştinismul a fost desfigurat în secolul 
al doilea şi în cele care au urmat, iar simplitatea lui de altă dată şi inocenţa au fost aproape şterse, şi-au avut 
originea în Egipt şi de acolo au fost împărtăşite celorlalte biserici.” „Observând că în Egipt şi în alte ţări, 
închinătorii păgâni, pe lângă ceremoniile lor religioase publice la care era admis fiecare, aveau anumite rituri 
secrete şi sacre, cărora le-au dat numele de mistere şi la a căror celebrare nimeni în afară de persoanele de 
cea mai încuviinţată credinţă şi discreţie aveau permisiunea de a fi prezenţi, creştinii din Alexandria mai 
întâi, apoi şi alţii, au fost ispitiţi spre ideea că nu pot face mai bine decât să facă disciplina creştină să se 
acomodeze cu acest model. Mulţimea celor pretinşi creştini a fost astfel împărţită de ei în profani sau cei care 
nu erau încă admişi la mistere, şi iniţiaţii sau cei credincioşi şi desăvârşiţi… Din această stare de lucruri, nu 
numai că mulţi termeni şi multe expresii utilizate în misterele păgâne au fost transferate şi aplicate la diferite 
părţi ale închinării creştine, în special la sacramentul (taina) botezului şi a Cinei Domnului, ci, nu în puţine 
cazuri, riturile sacre ale bisericii au fost contaminate prin introducerea diferitelor forme şi ceremonii 
păgâne.” 
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Chemarea de a ieşi din Egipt 
 

Nu este necesar să enumerăm variatele doctrine şi practici false care au fost astfel introduse în biserică. 
Este suficient să spunem că nu era un lucru care să fi rămas necorupt şi că se găsea cu greu o dogmă sau 
ceremonie păgână care să nu fi fost adoptată sau copiată într-un grad mai mare ori mai mic. Lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu fiind astfel eclipsată, a rezultat în mod necesar „Evul Mediu întunecat”, 
continuând până în vremea când, datorită Reformei, Biblia a fost din nou pusă în mâinile oamenilor ca să fie 
citită de ei înşişi. 

Totuşi, Reforma nu a desăvârşit lucrarea. O reformă adevărată nu se sfârşeşte niciodată, ci, când a 
corectat abuzul care ceruse apariţia ei, trebuie să continue cu lucrarea bună. Dar cei care au venit după 
reformatori nu au fost umpluţi cu acelaşi spirit şi au fost mulţumiţi să creadă numai ceea ce reformatorii au 
crezut. Prin urmare, istoria s-a repetat. Cuvântul oamenilor a ajuns să fie primit ca fiind Cuvântul lui 
Dumnezeu şi de aceea, erorile au rămas încă în biserică. Astăzi, curentul merge cu putere în jos, ca rezultat al 
acceptării pe scară largă a doctrinei evoluţionismului şi al influenţei aşa-numitului „Criticism mai înalt”. Cu 
câţiva ani în urmă, istoricul Merivale, Dean of Ely, a spus: „Păgânismul a fost asimilat, nu extirpat, iar 
creştinătatea a suferit din această cauză mai mult sau mai puţin de atunci încoace.” – Epoci ale istoriei 
bisericii, p. 159. 

Poate fi cu uşurinţă văzut din acest rezumat, că întunericul care acoperă pământul în orice perioadă şi 
întunecimea groasă care înveleşte oamenii, este întunericul Egiptului. Nu numai din robia fizică a trebuit 
Dumnezeu să Îşi elibereze poporul, ci din întunericul spiritual care era cu mult mai rău. Şi de vreme ce acest 
întuneric rămâne încă într-o mare întindere, lucrarea eliberării continuă încă. Vechiul Israel „s-au întors spre 
Egipt în inimile lor”. Faptul că toată istoria lor au fost avertizaţi împotriva Egiptului reprezintă o dovadă că 
nu au fost niciodată cu totul liberi pentru vreo perioadă de timp de influenţa lui distrugătoare. Hristos a venit 
pe pământ ca să elibereze oamenii din orice fel de robie şi pentru acest scop S-a pus pe Sine Însuşi în deplina 
poziţie a omului. Era deci o adâncă semnificaţie în coborârea Lui în Egipt, ca să se împlinească ce a fost spus 
de către Domnul prin gura profetului: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. De vreme ce Hristos a fost 
chemat afară din Egipt, toţi cei ce sunt ai lui Hristos, adică, toată sămânţa lui Avraam, trebuie în acelaşi fel 
să fie chemaţi afară din Egipt. A face aceasta este lucrarea Evangheliei. 

 
- The Present Truth, 6 august 1896 
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15. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Timpul făgăduinţei 
 

Ce ar fi făcut Dumnezeu pentru Israel 
 

O, Israel, dacă M-ai fi ascultat! 
Nu ar fi nici un dumnezeu străin în tine; 

Nici nu ai adora alt dumnezeu străin. 
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 

Care te-am scos din ţara Egiptului: 
Deschide-ţi gura larg şi Eu ţi-o voi umple. 
Dar poporul Meu nu a ascultat glasul Meu; 

Israel nu M-a ascultat. 
Aşa că i-am lăsat să meargă după îndărătnicia inimii lor, 

Ca să umble în propriile lor planuri. 
O, de ar asculta poporul Meu de Mine, 

De ar umbla Israel în căile Mele! 
Repede aş supune pe duşmanii lor, 

Şi Mi-aş întoarce mâna împotriva vrăjmaşilor lor. 
Cei care Îl urăsc pe Domnul s-ar supune Lui: 

Dar timpul lor ar dura veşnic.” Psalmul 81:8-16 
 

ată pe Israel în Egipt şi cunoaştem ceva din ce înseamnă acest lucru. Atât robia, cât şi eliberarea au fost 
prezise lui Avraam când legământul a fost făcut cu el; iar acel legământ a fost confirmat de un jurământ 

al lui Dumnezeu. 
Acum, să ne întoarcem la câteva din cuvintele rostite de Ştefan când era plin de Duhul Sfânt. El şi-a 

început discursul cu o dovadă pozitivă că învierea era necesară pentru împlinirea făgăduinţei lui Avraam; 
căci, repetând făgăduinţa, el a declarat că Avraam nu a avut nici o palmă de loc din ţara care îi fusese 
făgăduită, cu toate că Dumnezeu spusese că atât el, cât şi sămânţa sa o vor stăpâni. 

De vreme ce a murit fără să o moştenească, aşa cum s-a întâmplat cu un mare număr al descendenţilor lui, 
chiar şi cu cei care, ca şi el, au avut credinţă, concluzia era acea că împlinirea făgăduinţei putea fi realizată 
numai prin înviere. Singurul motiv pentru care atât de mulţi evrei au respins Evanghelia a fost că ei au 
persistat în ignoranţa lor cu privire la dovada clară a Scripturilor, că făgăduinţa lui Avraam nu era temporară, 
ci eternă. Tot aşa şi acum, credinţa că făgăduinţele lui Israel aduc o moştenire pământească şi temporară nu 
este compatibilă cu o credinţă deplină în Hristos. 

Apoi, Ştefan a citat Cuvântul Domnului către Avraam, că sămânţa lui va rămâne o perioadă într-o ţară 
străină şi va fi apăsată, iar după aceea, eliberată. Apoi el a spus: „Dar când timpul făgăduinţei se apropia, 
timpul pe care Dumnezeu îl jurase lui Avraam, poporul creştea şi se înmulţea în Egipt.” Fapte 7:17. Apoi au 
urmat opresiunea şi naşterea lui Moise. Ce semnifică apropierea timpului făgăduinţei pe care Dumnezeu îl 
jurase lui Avraam? O scurtă revedere a câtorva pasaje pe care le-am studiat deja va face această întrebare 
foarte simplă. 

În raportul realizării legământului cu Avraam, citim Cuvintele Domnului către el: „Eu sunt Domnul care 
te-a scos din Ur din Haldea, pentru a-ţi da ţie această ţară ca să o moşteneşti.” Apoi urmează detaliile 
realizării legământului şi apoi cuvintele: „Să ştii, ca o siguranţă, că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu 
este a ei şi acolo va sluji; ei o vor apăsa patru sute de ani; naţiunea căreia îi va sluji, o voi judeca Eu; după 
aceea, vor pleca de acolo cu mari bogăţii. Tu vei merge la părinţii tăi în pace; vei fi înmormântat la o vârstă 
înaintată. Dar în a patra generaţie vor veni aici din nou, căci nelegiuirea amoriţilor nu este încă deplină.” 
Geneza 15:13-16. 

Aceasta este singura făgăduinţă pe care Dumnezeu i-a jurat-o lui Avraam. Era o confirmare a făgăduinţei 
originale. Dar, aşa cum am văzut în articolele precedente, nu implică altceva decât învierea celor morţi prin 
Hristos, care este Sămânţa. „Ultimul duşman care va fi distrus este moartea”, astfel încât cuvintele lui 
Dumnezeu prin profet să fie împlinite: „Îi voi răscumpăra din puterea mormântului; îi voi răscumpăra din 
moarte; o, moarte, Eu voi fi plaga ta; o, mormântule, Eu voi fi distrugerea ta.” Osea 13:14. Până atunci, 
făgăduinţa pe care Dumnezeu i-a jurat-o lui Avraam nu va fi împlinită, căci decât atunci toată sămânţa lui va 
stăpâni poarta vrăjmaşilor ei. 

I 
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Mamelor întristate care plângeau pierderea copiilor lor care fuseseră ucişi prin porunca lui Irod, Domnul 
le-a spus: „Reţine-ţi glasul de la plâns şi ochii de la lacrimi; căci munca ta va fi răsplătită, spune Domnul; şi 
ei vor veni din nou din ţara vrăjmaşului. Este speranţă în sfârşitul tău, spune Domnul, că fiii tăi vor veni din 
nou la hotarele lor.” Ieremia 31:16, 17. Doar prin înviere poate sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov să vină 
din nou la hotarele ei. Aceasta îi era indicat lui Avraam când i s-a spus că, înainte ca sămânţa lui să 
stăpânească ţara, va fi apăsată într-o ţară străină, iar el va muri; „dar în a patra generaţie, va veni aici din 
nou.” 

De aceea, nu poate fi îndoială că Dumnezeu plănuise ca întoarcerea lui Israel din robia egipteană să fie 
timpul învierii şi al restaurării tuturor lucrurilor. Timpul făgăduinţei se apropia. Cât timp ar fi trecut de la 
plecarea din Egipt, înainte de restaurarea deplină a tuturor lucrurilor, nu avem cum să ştim. După cum vom 
vedea, era mult de făcut pe calea avertizării oamenilor de pe pământ; iar timpul depindea de credincioşia 
copiilor lui Israel. Nu trebuie să speculăm despre cum ar fi fost împlinite toate lucrurile, de vreme ce israeliţii 
nu au fost credincioşi. Tot ceea ce ne priveşte pe noi acum este eliberarea din Egipt care însemna eliberarea 
completă a poporului lui Dumnezeu din robia păcatului şi a morţii şi restaurarea tuturor lucrurilor aşa cum 
fuseseră la început. 

 
- The Present Truth, 13 august 1896 
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16. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

„Ocara lui Hristos” 
 

rin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei faraonului, alegând mai 
degrabă să sufere apăsarea împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o 

clipă ale păcatului, considerând ocara lui Hristos de o bogăţie mai mare decât comorile Egiptului.” Evrei 
11:24, 25. 

Aici ni se spune cât se poate de sigur că bogăţiile Egiptului erau preţul păcatului, că a refuza comorile 
Egiptului însemna a refuza trăirea în păcat, că a împărtăşi soarta israeliţilor însemna a suferi ocara lui 
Hristos. Aceasta demonstrează că Hristos era adevăratul conducător al acelui popor şi că ceea ce le-a fost 
făgăduit lor, făgăduinţă de care aveau să se împărtăşească prin eliberarea din Egipt, urma să fie a lor numai 
prin El şi de asemenea prin ocara Lui. Acum, ocara lui Hristos este crucea. Astfel, suntem din nou aduşi faţă 
în faţă cu faptul că sămânţa lui Avraam – adevăratul Israel – reprezintă aceia care sunt ai lui Hristos prin 
credinţa în sângele Său. 

Ne oprim puţin pentru a ne gândi la ce a renunţat Moise de dragul lui Hristos. El era fiul adoptat al fiicei 
faraonului şi moştenitorul tronului Egiptului. Toate comorile Egiptului erau prin urmare la comanda sa. „Era 
învăţat în toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi fapte.” Fapte 7:22. Prinţ încoronat, 
erudit, general şi orator, cu orice perspectivă lumească deschisă înaintea lui – el renunţă la tot pentru a se 
împărtăşi de soarta unei clase dispreţuite de oameni, de dragul lui Hristos. 

El „a refuzat să fie numit fiul fiicei faraonului”. Aceasta implică faptul că a fost silit să îşi păstreze 
poziţia. În faţa opoziţiei a renunţat la perspectivele lumeşti şi a ales să sufere apăsarea împreună cu poporul 
lui Dumnezeu. Imaginaţia noastră nu poate estima dispreţul cu care erau privite acţiunile sale, nici epitetele 
batjocoritoare ce trebuie să se fi îngrămădit asupra lui, dintre care acela de „nebun” trebuie să fi fost cel mai 
blând. Când oamenii din aceste zile sunt chemaţi să accepte un adevăr nepopular pe socoteala poziţiei lor, va 
fi bine să îşi amintească de cazul lui Moise. 

Ce l-a condus să facă „sacrificiul”? A considerat mai de preţ ocara lui Hristos. Nu doar că a sacrificat 
poziţia prezentă pentru speranţa a ceva mai bun în viitor. Nu, el a primit mai mult decât un echivalent. A 
considerat ocara lui Hristos, de care se împărtăşea pe deplin, o bogăţie mai mare decât comorile Egiptului. 
Aceasta arată că el Îl cunoştea pe Domnul. A înţeles sacrificiul lui Hristos pentru om şi n-a făcut decât să 
aleagă să se împărtăşească de el. Nu ar fi putut să facă aşa ceva dacă nu ar fi cunoscut mult din bucuria 
Domnului. Numai aceasta îl putea întări într-un asemenea caz. Probabil nici un alt om nu a sacrificat 
vreodată perspective lumeşti atât de mari de dragul lui Hristos şi de aceea putem fi siguri că Moise avea o 
asemenea cunoştinţă a lui Hristos şi a lucrării Sale, pe care puţini oameni au avut-o vreodată. Pasul pe care l-
a făcut este o dovadă că el deja cunoştea mult despre Domnul; împărtăşirea ocării şi a suferinţelor lui Hristos 
trebuie să fi făcut foarte apropiată legătura dintre cei doi. 

Când Moise a refuzat să fie numit fiul fiicei faraonului, a făcut-o de dragul lui Hristos şi al Evangheliei. 
Dar cazul lui, ca şi cel al lui Iacov, şi ca de altfel al multor altor oameni, arată că cei mai sinceri credincioşi 
au adesea mult de învăţat. Dumnezeu cheamă oameni în lucrarea Sa nu pentru că sunt perfecţi, ci pentru a le 
da instruirea necesară pentru ea. În primul rând, Moise a trebuit să înveţe ceea ce mii de pretinşi creştini nu 
au învăţat încă în vremea aceasta. A trebuit să înveţe că „mânia omului nu lucrează neprihănirea lui 
Dumnezeu”. Iacov 1:20. 

A trebuit să înveţe cum cauza Domnului nu este niciodată înaintată prin metode omeneşti, că „armele 
luptei noastre nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru a doborî bastioanele, doborând imaginaţiile 
şi orice lucru înalt care se înalţă pe sine împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu şi aducând în robie fiecare gând 
la ascultarea de Hristos.” 2 Corinteni 10:4, 5. 

„Şi când avea patruzeci de ani, i-a pus pe inimă să viziteze pe fraţii săi, copiii lui Israel. Şi văzând pe unul 
dintre ei suferind mult, l-a apărat şi l-a răzbunat pe cel apăsat, omorând pe egiptean; căci a presupus că fraţii 
lui înţeleseseră cum Dumnezeu, prin mâna lui, îi va elibera; dar nu au înţeles. A doua zi s-a înfăţişat înaintea 
lor pe când se certau între ei şi voia să îi împace imediat, spunând: ‚Domnilor, sunteţi fraţi! De ce vă faceţi 
rău unul altuia?’ Dar cel care îi făcuse rău semenului său l-a îmbrâncit, zicând: ‚Cine te-a făcut pe tine un 
conducător şi un judecător peste noi? Mă vei omorî, aşa cum ai făcut egipteanului ieri?’ Atunci Moise, 
auzind aceste cuvinte, a fugit şi a fost un străin în ţara Madian, unde a născut doi fii.” Fapte 7:23-29. 

Era adevărat că Domnul plănuise ca poporul lui Israel să fie eliberat prin mâna lui Moise. Moise însuşi 
ştia acest lucru şi a presupus că fraţii lui au înţeles de asemenea. Dar ei nu înţeleseseră. Încercarea lui de a-i 
salva a fost un eşec trist, iar motivul eşecului exista atât în el, cât şi în ei. Nu au înţeles că Dumnezeu îi va 

P 



51 
 

elibera prin mâna lui; el a înţeles acest lucru, dar nu învăţase încă metoda. El a presupus că eliberarea trebuie 
făcută prin forţă, că sub conducerea sa de general, copiii lui Israel se vor ridica şi vor cuceri pe asupritorii 
lor. Dar nu aceasta era calea Domnului. Eliberarea pe care o plănuise Dumnezeu pentru poporul Său era una 
care nu putea fi câştigată prin eforturi omeneşti. 

Din acest eşec al lui Moise învăţăm mult referitor la natura lucrării pe care Dumnezeu Şi-a propus să o 
facă pentru israeliţi şi despre moştenirea la care urma să îi conducă. Dacă ar fi plănuit doar o eliberare din 
robia fizică şi dacă urmau să fie conduşi numai către o moştenire pământească, temporară, atunci probabil că 
ar fi fost îndeplinită în felul în care a început Moise. Israeliţii erau numeroşi şi sub conducerea de general, a 
lui Moise, poate ar fi învins. Acesta este modul în care se câştigă posesiunile pământeşti. Istoria oferă multe 
exemple în care un popor mic a aruncat jugul unuia mare. Dar Dumnezeu îi făgăduise lui Avraam şi seminţei 
lui o moştenire cerească şi nu una pământească, de aceea, putea fi câştigată numai prin mijloacele cereşti. 

 
Necazurile trudei şi remediul lor 

 
Astăzi găsim foarte mult aceleaşi condiţii care au existat şi în cazul copiilor lui Israel. Cu siguranţă, 

„sistemul care exploatează” predomina în acel timp la fel de mult ca în orice altă perioadă de atunci încoace. 
Multe ore, muncă grea şi plată puţină sau deloc – acestea erau regulile. Capitaliştii nu au apăsat niciodată 
muncitorii mai mult decât atunci, iar gândul natural atunci, ca şi acum, era că singura cale de a-şi asigura 
drepturile era să întâmpine forţa cu forţă. Dar calea omului nu este calea lui Dumnezeu; şi calea lui 
Dumnezeu este singura cale dreaptă. Nimeni nu poate nega că se face abuz de săraci şi că sunt călcaţi în 
picioare; dar foarte puţini dintre ei sunt dispuşi să accepte metoda lui Dumnezeu de eliberare. Nimeni nu 
poate descrie mai bine asuprirea celui sărac de către bogat decât Biblia, căci Dumnezeu este Prietenul 
săracului. 

Domnului Îi pasă de săraci şi de cei apăsaţi. El S-a identificat atât de mult cu ei încât oricine dă ceva 
săracului se consideră că Îi împrumută Domnului. Isus Hristos a fost pe acest pământ ca un om sărac, astfel 
încât „cel care asupreşte pe sărac Îl ocăreşte pe Făcătorul său”. Proverbe 14:31. „Domnul aude pe cel sărac.” 
Psalmul 69:33. „Cel nevoiaş nu va fi uitat mereu, speranţa săracului nu va pieri pentru totdeauna.” Psalmul 
9:18. „Domnul va menţine cauza celor apăsaţi şi dreptul celor săraci.” Psalmul 140:12. „Pentru asuprirea 
celor săraci, pentru suspinul celor nevoiaşi, Mă voi ridica acum, spune Domnul; îl voi pune la adăpost de cel 
care îl apasă.” Psalmul 12:5. „Doamne, cine este ca Tine, care eliberezi săracul de cel care este prea puternic 
pentru el, da, săracul şi cel nevoiaş de cel care îl jefuieşte?” Psalmul 35:10. Cu Dumnezeul Atotputernic, atât 
de interesat de cazul lor, ce păcat că săracii sunt aşa de rău sfătuiţi şi adesea de pretinşii slujitori ai 
Evangheliei, să caute să îşi îndrepte relele! 

Domnul spune: „Mergeţi acum, voi, bogaţilor, plângeţi şi tânguiţi-vă pentru nenorocirile care vor cădea 
peste voi. Bogăţiile voastre sunt corupte, hainele voastre sunt mâncate de molii. Aurul şi argintul vostru sunt 
corupte; rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi vă va mânca trupul ca şi când ar fi foc. V-aţi 
îngrămădit comori pentru zilele din urmă. Iată, plata lucrătorilor care v-au secerat câmpurile, care este 
reţinută de voi prin fraudă, strigă; şi strigătele celor care au secerat au ajuns la urechile Domnului Sabaot. Aţi 
trăit în plăceri pe pământ şi aţi fost desfrânaţi; v-aţi hrănit inimile ca într-o zi de măcel. Aţi condamnat şi ucis 
pe cel drept şi pe cel care nu vi se împotrivea.” Iacov 5:1-6. 

Aceasta este o acuzare teribilă împotriva asupritorilor celui sărac şi împotriva celor care au reţinut plăţile 
cuvenite. Este de asemenea o făgăduinţă a unei judecăţi drepte împotriva lor. Domnul aude strigătul săracului 
şi nu îl uită. El consideră fiecare act de asuprire ca fiind direct împotriva Lui. Dar când săracii iau chestiunea 
în propriile lor mâini, întâmpinând monopolul cu monopol şi forţa cu forţă, se aşază în aceeaşi clasă cu 
asupritorii lor şi astfel, se lipsesc de serviciile lui Dumnezeu în favoarea lor. 

Acestor asupritori bogaţi, Dumnezeu le spune: „Aţi condamnat şi ucis pe cel drept şi pe cel care nu vi se 
împotrivea.” Porunca: „Vă spun, să nu vă împotriviţi celor răi” înseamnă exact acest lucru, şi nu altceva; şi 
nu este demodat. Este la fel de aplicabil astăzi cum era acum o mie opt sute de ani. Lumea nu s-a schimbat în 
caracterul ei, lăcomia oamenilor este aceeaşi acum ca şi atunci; iar Dumnezeu este acelaşi. Cei care dau 
atenţie acestei porunci sunt numiţi de Dumnezeu „drepţi”. Dreptul nu se împotriveşte când este pe nedrept 
condamnat şi defraudat, chiar ucis. 

„Dar atunci, ce remediu poate fi pentru aceste rele, dacă săracul suferă până la moarte?” Ascultaţi mai 
departe ce spune Domnul celor săraci. Lui nu Îi este ruşine să îi numească fraţi şi spune: „De aceea, fiţi 
răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată, gospodarul aşteaptă roadele pământului şi are multă 
răbdare pentru ele, până primeşte ploaia timpurie şi târzie. La fel şi voi, fiţi răbdători, întăriţi-vă inimile, 
pentru că venirea Domnului se apropie.” Iacov 5:7, 8. 
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Venirea Domnului este timpul când toată asuprirea va înceta. Necazul este că oamenii, precum Esau, nu 
au credinţă sau răbdare pentru a aştepta. De aceea, putem învăţa o lecţie de la gospodar. El îşi seamănă 
sămânţa şi nu devine neliniştit pentru că nu răsare pentru seceriş în aceeaşi zi. El are îndelungă răbdare ca să 
aştepte pentru roadele pământului. „Secerişul este sfârşitul lumii.” Matei 13:39. Atunci, cei care şi-au 
încredinţat cauza Domnului, vor primi o răsplată amplă pentru încrederea şi răbdarea lor. Atunci va fi 
proclamată libertate în toată ţara şi tuturor locuitorilor ei. 

Ceea ce ne face cunoscută această eliberare şi oferă şi bucuria ei, chiar dacă încercări dureroase apasă, 
este Evanghelia lui Isus Hristos. Aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. 
Înţelepţii în felul lumii, e trist să o spunem, pretinşii slujitori ai Evangheliei, batjocoresc predicarea 
Evangheliei ca remediu pentru necazurile muncii de azi. Dar necazurile muncii de azi nu sunt mai mari decât 
cele care au fost în zilele lui Moise; iar proclamaţia Evangheliei a fost singura cale pe care a aprobat-o 
Dumnezeu atunci şi pe care a folosit-o pentru îmbunătăţirea lor. Când Hristos a venit, cea mai puternică 
dovadă a divinităţii misiunii Lui era că Evanghelia era predicată săracilor. Matei 11:5. El a cunoscut nevoile 
săracilor aşa cum nimeni altcineva nu a făcut-o vreodată, iar remediul Lui a fost Evanghelia. Există 
posibilităţi în Evanghelie la care abia dacă am visat. Înţelegerea corectă a moştenirii pe care o făgăduieşte 
Evanghelia este singura care poate să îl facă pe om răbdător sub apăsarea pământească. 

 
- The Present Truth, 20 august 1896 
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17. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Dând însărcinarea 
 

atruzeci de ani au trecut de la acea primă încercare greşită până ce Domnul a fost gata să Îşi elibereze 
poporul prin mâna lui Moise. A durat atât de mult pentru a-l potrivi pe Moise pentru acea lucrare 

importantă. Citim despre Moise, la sfârşitul vieţii sale, că era cel mai blând om; dar aceasta nu era înclinaţia 
lui naturală. O educaţie la curtea faraonului nu era gândită să dezvolte calitatea blândeţii. Din felul în care a 
procedat Moise la început pentru a rezolva necazurile trudei poporului său, vedem că era impulsiv şi arbitrar. 
Lovitura a urmat cuvântului îndeaproape. Dar omul care trebuia să conducă pe copiii lui Avraam spre 
moştenirea făgăduită trebuie să aibă trăsături mult diferite. 

Moştenirea făgăduită lui Avraam era pământul. Trebuia câştigat prin neprihănirea prin credinţă. Dar 
neprihănirea prin credinţă este inseparabilă de blândeţea spiritului. „Iată, sufletul celui care este înălţat nu 
este fără prihană în el; dar cel drept va trăi prin credinţă.” Habacuc 2:4. De aceea, Mântuitorul a spus: 
„Binecuvântaţi sunt cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.” Matei 5:5. „Ascultaţi, iubiţii mei fraţi; nu 
a ales Dumnezeu săracii acestei lumi, bogaţi în credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care a făgăduit-o celor 
care Îl iubesc?” Iacov 2:5. Moştenirea făgăduită, spre care trebuiau conduşi israeliţii, putea fi stăpânită numai 
de cei blânzi şi de aceea, cel care urma să îi conducă pe cale, în mod necesar, trebuia să aibă această virtute. 
Retragerea de patruzeci de ani în pustie ca păstor, a lucrat schimbarea dorită în Moise. 

„Şi s-a întâmplat că regele Egiptului a murit; şi copiii lui Israel suspinau din cauza robiei, strigau şi 
strigătul lor a ajuns la Dumnezeu din cauza robiei. Dumnezeu le-a auzit geamătul şi Şi-a amintit de 
legământul făcut cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov.” Exod 2:23, 24. 

Legământul, aşa cum am văzut, era confirmat în Hristos. Era legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu 
părinţii, spunându-i lui Avraam: „În sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.” Fapte 3:25. 
Această binecuvântare consta în întoarcerea lor de la nelegiuirile lor. Era legământul de care Dumnezeu Şi-a 
amintit când l-a trimis pe Ioan Botezătorul, antemergătorul lui Hristos, care trebuia să elibereze pe oameni 
din mâna vrăşmaşilor lor, astfel ca ei să poată „sluji Lui fără teamă, în sfinţenie şi în neprihănirea inimii 
înaintea Lui” toate zilele vieţii lor. Era legământul care îi asigura lui Avraam şi seminţei lui stăpânirea ţării, 
prin credinţa personală în Hristos. 

Dar credinţa în Hristos nu asigură nici unui om stăpânire pământească. Cei care sunt moştenitori ai lui 
Dumnezeu sunt săraci în această lume, bogaţi în credinţă. Hristos Însuşi nu a avut un loc al Lui pe pământ, 
unde să Îşi plece capul; de aceea, nimeni nu trebuie să creadă că, urmându-L pe El, în adevăr, va avea 
asigurate posesiuni lumeşti. Mai degrabă va fi contrariul. 

Aceste puncte trebuie neapărat păstrate în minte pe măsură ce analizăm eliberarea lui Israel din Egipt şi 
călătoria lor spre ţara Canaan. Trebuie păstrate în minte când studiem toată istoria lui Israel, altfel, vom face 
în continuu aceeaşi greşeală făcută de ai Lui care nu L-au primit când a venit, deoarece El nu le înainta 
interesele lumeşti. 

„Acum, Moise ţinea turma lui Ietro, socrul său, preotul Madianului; a condus turma la capătul deşertului 
şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc din mijlocul 
unui tufiş; el s-a uitat, şi iată, tufişul ardea şi nu se mistuia. Moise a spus: ‚Mă voi întoarce să văd această 
mare privelişte, de ce nu se mistuie tufişul.’ Când l-a văzut Domnul că el se întoarce să vadă, l-a chemat la El 
din mijlocul tufişului şi a spus: ‚Moise, Moise!’ El a răspuns: ‚Iată-mă!’ Şi Dumnezeu a spus: ‚Apropie-te, 
scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.’ Mai mult, a spus: ‚Eu sunt 
Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’ Moise şi-a 
ascuns faţa, pentru că îi era frică să se uite spre Domnul. Domnul a spus: ‚Am văzut apăsarea poporului Meu 
în Egipt şi am auzit strigătul din pricina stăpânilor lor; căci le cunosc suferinţele; şi M-am coborât să-i 
eliberez din ţara egiptenilor şi să-i aduc într-o ţară bună şi mare, într-o ţară unde curge lapte şi miere, în locul 
canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor. De aceea, acum, iată, strigătul copiilor lui 
Israel a, ajuns la Mine; am văzut, de asemenea, asuprirea cu care îi apasă egiptenii. De aceea, vino şi te voi 
trimite la faraon, ca să Îmi eliberezi poporul, copiii lui Israel, din Egipt.’” Exod 3:1-10. 

Nu avem nevoie să mergem în detalii despre refuzul lui Moise şi acceptarea finală a însărcinării divine. 
Acum că era pregătit pentru sarcină, se sustrăgea. Este suficient să notăm că în acea însărcinare, puterea prin 
care eliberarea urma să fie efectuată era foarte clară. Era o asemenea eliberare încât putea fi îndeplinită 
numai prin puterea Domnului. Moise urma să fie doar agentul în mâinile Sale. 

Observaţi, de asemenea, scrisorile de acreditare pe care le-a dus Moise: „Moise a spus lui Dumnezeu: 
‚Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune, Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi, şi mă 
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vor întreba, care este Numele Lui, ce să le spun?’ Şi Dumnezeu a zis lui Moise: ‚EU SUNT CEL CE SUNT’ 
şi a spus: ‚Aşa le vei spune copiilor lui Israel, EU SUNT m-a trimis la voi.’” Exodul 3:13, 14. 

Acesta este „numele slăvit şi temător” al Domnului pe care nu îl poate înţelege nici un om, deoarece 
exprimă infinitatea şi eternitatea Lui. Uitaţi-vă pe traducerile care sunt date pe marginea Versiunii Revizuite: 
„Eu sunt pentru că sunt” sau „Eu sunt Cel ce sunt” sau „Eu voi fi ceea ce voi fi”. Nici una dintre aceste 
traduceri nu este completă în sine, ci toate la un loc sunt necesare pentru a reda o idee a acestui titlu. 
Împreună ele reprezintă pe „Domnul care este, care era şi care vine, pe Cel Atotputernic”. Apocalipsa 1:8. 

Cât de potrivit a fost ca, atunci când Domnul era pe cale să elibereze poporul, nu doar din robia 
temporară, ci şi din robia spirituală, şi să le dea o moştenire care putea fi stăpânită numai la venirea 
Domnului prin înviere, să Se facă pe Sine cunoscut nu doar drept Creatorul existent prin Sine Însuşi, ci şi ca 
Cel ce vine, acelaşi titlu prin care Se revelează în ultima carte a Bibliei, care este în întregime dedicată 
venirii Domnului şi eliberării finale a poporului Său de marele duşman, moartea. 

„Şi Dumnezeu a spus mai departe lui Moise: ‚Astfel vei spune copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul 
părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi; 
acesta este Numele Meu pentru totdeauna şi acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile.” Exodul 
3:15. În continuu ni se aminteşte că toată această eliberare nu este decât împlinirea făgăduinţei făcute prin 
Hristos lui Avraam, Isaac şi Iacov. Observaţi, de asemenea, semnificaţia faptului că unele dintre cele mai 
puternice predici ale Evangheliei raportate în Noul Testament, fac referire la Dumnezeu ca Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, o dovadă că El trebuie cunoscut prin acelaşi titlu şi că făgăduinţele făcute părinţilor 
sunt valabile şi pentru noi, dacă le primim în aceeaşi credinţă. „Acesta este Numele Meu pentru totdeauna şi 
acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile.” 

Cu acest nume ca sprijin, cu asigurarea că Dumnezeu va fi cu el şi îl va învăţa ce să spună, înarmat cu 
puterea de a face minuni şi mângâiat de asigurarea că Aaron, fratele lui, îl va însoţi în lucrare, Moise a plecat 
spre Egipt. 

 
- The Present Truth, 27 august 1896 
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18. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Predicând Evanghelia în Egipt 
 

oise şi Aaron au mers şi au strâns pe toţi bătrânii copiilor lui Israel; Aaron a rostit toate cuvintele pe 
care Domnul i le-a spus lui Moise şi a făcut semne înaintea poporului. Poporul a crezut; şi când au 

auzit că Domnul cercetase pe copiii lui Israel şi că a privit asupra apăsării lor, atunci şi-au plecat capetele şi 
s-au închinat.” Exod 4:29-31. 

Dar ei nu erau încă pregătiţi să părăsească Egiptul. Erau doar ascultători împietriţi ai Cuvântului. La 
început, l-au primit cu bucurie, dar de îndată ce persecuţia s-a ridicat, s-au mâniat. Dacă ar fi putut pleca din 
Egipt fără nici un obstacol şi ar fi avut o călătorie uşoară până în ţara făgăduinţei, fără îndoială că nu ar fi 
murmurat; „dar prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 14:22) şi cei care 
într-adevăr intră, învaţă să se bucure în necazuri. Aceasta era lecţia pe care o aveau de învăţat israeliţii.  

Solia către faraon, „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: Lasă-Mi poporul să plece!”, despre care 
vom vorbi special mai târziu, a avut drept consecinţă o şi mai dureroasă apăsare a israeliţilor. Aceasta era 
chiar o necesitate pentru ei, mai întâi pentru a fi mai doritori să plece, pentru a avea o dorinţă mai mică de a 
se întoarce şi, în al doilea rând, pentru a vedea puterea lui Dumnezeu. Plăgile care au venit după aceea asupra 
ţării Egiptului erau la fel de necesare pentru israeliţi, pentru a-i învăţa despre puterea lui Dumnezeu, pentru 
a-i face să dorească să plece, după cum erau pentru egipteni, pentru a-i determina să-i lase să plece. Israeliţii 
aveau nevoie să înveţe că nu printr-o putere omenească erau eliberaţi, ci în totalitate prin lucrarea Domnului. 
Aveau nevoie să înveţe a se încredinţa pe ei înşişi în întregime cauzei şi călăuzirii Sale. Şi, după cum „tot ce 
a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi mângâierea pe care o 
dau Scripturile, să avem speranţă.” (Romani 15:4), ar trebui să învăţăm şi noi aceeaşi lecţie pe măsură ce 
citim istoria. 

Nu trebuie să ne mirăm de faptul că poporul s-a plâns la început, când persecuţia a crescut ca rezultat al 
soliei aduse de Moise. Moise însuşi părea foarte uimit de acest lucru şi a mers să Îl întrebe pe Domnul. 
„Atunci Domnul i-a spus lui Moise: ‚Acum vei vedea ce am să-i fac faraonului; căci cu o mână puternică îi 
va lăsa să plece şi cu o mână puternică îi va alunga din ţara sa.’ Şi Dumnezeu a vorbit lui Moise şi i-a spus: 
‚Eu sunt Iehova, M-am arătat lui Avraam, Isaac şi Iacov prin Numele Dumnezeu Atotputernic, dar prin 
Numele Meu de Iehova nu am fost cunoscut lor. Am stabilit de asemenea legământul Meu cu ei, să le dau 
ţara Canaanului, ţara peregrinării lor în care erau străini. Am auzit de asemenea gemetele copiilor lui Israel 
pe care egiptenii i-au ţinut în robie şi Mi-am amintit de legământul Meu. De aceea, spune copiilor lui Israel: 
Eu sunt Iehova şi vă voi scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa din robia lor, vă voi răscumpăra cu 
un braţ întins şi cu mari judecăţi; şi vă voi lua ca popor al Meu, vă voi fi Dumnezeu şi voi veţi şti că Eu sunt 
Iehova, Dumnezeul vostru, care vă scot de sub poverile egiptenilor. Vă voi duce în ţara pe care am jurat să o 
dau lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; vă voi da-o ca moştenire; Eu sunt Iehova.’” Exodul 6:1-8, R.V. 

 
Evanghelia eliberării 

 
Am învăţat că, atunci când Dumnezeu a făcut făgăduinţa lui Avraam, El i-a predicat Evanghelia; urmează 

în mod necesar că, atunci când urma să împlinească acea făgăduinţă faţă de sămânţa lui, aceeaşi Evanghelie 
le-a fost predicată ca o pregătire pentru împlinirea ei. Aceasta era realitatea. Învăţăm din epistola către Evrei 
că Evanghelia, care ne este acum predicată, este aceeaşi cu cea predicată atunci lor şi găsim acest lucru în 
pasajul de mai sus. Observaţi următoarele puncte: 

1. Dumnezeu i-a spus lui Avraam, Isaac şi Iacov: „Am stabilit de asemenea legământul Meu cu ei, să le 
dau ţara Canaanului, ţara peregrinării lor, în care erau străini”. 

2. Apoi a adăugat: „Am auzit de asemenea gemetele copiilor lui Israel, pe care egiptenii îi ţin în robie şi 
Mi-am amintit de legământul Meu”. 

3. Când Domnul spune că Îşi aminteşte un anumit lucru, aceasta nu înseamnă că lucrul respectiv i-a ieşit 
din minte, pentru că aşa ceva este imposibil. Nimic nu Îi poate scăpa. Dar, aşa cum găsim în diverse 
exemple, El indică faptul că este pe cale să împlinească acel lucru. Astfel, la judecata finală a Babilonului 
este spus: „Dumnezeu Şi-a amintit de nelegiuirile lui.” Apocalipsa 16:19. „Dumnezeu Şi-a amintit de Noe” şi 
a făcut ca potopul să înceteze, dar noi ştim că nici măcar pentru un moment nu a fost Noe uitat în timp ce era 
în arcă, deoarece nici o vrabie nu este uitată. Vezi de asemenea Geneza 19:29; 30:22; 1 Samuel 1:19, pentru 
aceeaşi folosire a cuvântului „a-şi aminti” în sensul de a fi pe cale să împlinească un lucru făgăduit. 
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4. De aceea, este evident din Exodul capitolul 6 că Domnul era pe cale să împlinească făgăduinţa lui 
Avraam şi seminţei lui. Dar, de vreme ce Avraam era mort, acel lucru putea fi făcut numai prin înviere. 
Timpul făgăduinţei pe care Dumnezeul îl jurase lui Avraam era foarte aproape. Însă aceasta este o dovadă că 
Evanghelia era predicată, dacă doar Evanghelia împărăţiei pregăteşte pentru sfârşit. 

5. Dumnezeu Se făcea pe Sine cunoscut poporului. Dar numai în Evanghelie este Dumnezeu făcut 
cunoscut. Lucrurile care descoperă puterea lui Dumnezeu fac cunoscută divinitatea Sa. 

6. Dumnezeu a spus: „Vă voi lua ca popor al Meu şi vă voi fi Dumnezeu; şi veţi cunoaşte că Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.” Comparaţi aceasta cu făgăduinţa noului legământ: „Eu voi fi Dumnezeul lor şi 
ei vor fi poporul Meu. Nici un om nu va mai învăţa pe aproapele său, zicând: ‚Cunoaşte pe Domnul’, căci 
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, spune Domnul.” Ieremia 31:33, 34. Nu este nici 
o controversă, dar aceasta este proclamarea Evangheliei; dar este exact acelaşi lucru care a fost proclamat 
evreilor în Egipt. 

7. Dar faptul că eliberarea copiilor lui Israel era o asemenea eliberare încât putea fi realizată numai prin 
predicarea Evangheliei, este o dovadă că nu era o eliberare obişnuită din robia fizică pentru o moştenire 
temporară. Un plan minunat se deschidea înaintea copiilor lui Israel, dacă doar ar fi cunoscut ziua cercetării 
lor şi ar fi mers mai departe credincioşi. 

 
Predicând faraonului 

 
Este adevărat că „Dumnezeu nu ţine seama de persoane, ci în orice naţiune, cel care se teme de El şi 

lucrează neprihănirea, este acceptat”. Fapte 10:34, 35. Acesta nu era un adevăr nou în zilele lui Petru, ci 
întotdeauna a fost adevărat, pentru că Dumnezeu este mereu acelaşi. Faptul că oamenii au fost întotdeauna 
înceţi în a-l întrezări, nu produce nici o diferenţă. Posibil ca oamenii să nu recunoască puterea lui Dumnezeu, 
dar aceasta nu Îl face pe El mai puţin puternic; astfel, faptul că majoritatea celor care pretind că sunt urmaşi 
ai lui Dumnezeu au eşuat întotdeauna să recunoască faptul că El nu se uită la faţa omului şi că este perfect 
imparţial, ci au presupus că El iubeşte pe unii, excluzând pe alţii, nu I-a restrâns caracterul. 

Făgăduinţa era pentru Avraam şi sămânţa lui. Dar făgăduinţa şi binecuvântarea au venit la Avraam înainte 
să fie circumcis, „pentru ca să fie tatăl tuturor celor ce cred, chiar dacă nu sunt circumcişi, pentru ca 
neprihănirea să poată fi atribuită şi lor.” Romani 4:11. „Nu este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici liber, nu 
este nici bărbat, nici femeie, căci toţi sunteţi una în Hristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi 
sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” Galateni 3:28, 29. Prin urmare, făgăduinţa îi îmbrăţişa 
şi pe egipteni, la fel de mult ca pe israeliţi, cu condiţia ca ei să creadă. Şi nu i-a cuprins pe israeliţii care nu 
credeau mai mult de cum a făcut-o pentru egiptenii necredincioşi. Avraam este tatăl celor care sunt 
circumcişi, dar numai al celor care „nu sunt doar din circumcizie, ci care de asemenea calcă pe urmele acelei 
credinţe a tatălui nostru Avraam, pe care o avea când nu era încă circumcis.” Dacă cel necircumcis ţinea 
neprihănirea legii, necircumcizia lor era socotită ca circumcizie. Vezi Romani 2:25-29. 

Trebuie să nu uităm că Dumnezeu nu a început imediat să trimită plăgile asupra faraonului şi poporului 
său. El nu intenţionase să elibereze pe israeliţi prin omorârea asupritorilor lor, ci mai degrabă prin 
convertirea lor. Dumnezeu „nu vrea ca cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. 2 Petru 3:9. El „vrea ca 
toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” 1 Timotei 2:4. „Cât trăiesc, spune Domnul 
Dumnezeu, nu am plăcere în moartea celui rău, ci ca cel rău să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.” 
Ezechiel 33:11. Toţi oamenii sunt fiinţele create ale lui Dumnezeu şi copiii Lui, şi marea Lui inimă a iubirii 
îi cuprinde pe toţi, fără să ţină seama de rasa sau naţionalitatea lor. 

În consecinţă, la început, faraonului i s-a adresat cererea simplă de a lăsa pe poporul Său să plece. Dar el a 
replicat cu neruşinare şi aroganţă: „Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui, să las pe Israel să plece? Eu 
nu cunosc pe Domnul, nici nu voi lăsa pe Israel să plece.” Exodul 5:2. Atunci s-au realizat minuni înaintea 
lui. Acestea nu erau la început judecăţi, ci pur şi simplu manifestările puterii lui Dumnezeu. Dar vrăjitorii 
faraonului, slujitorii lui Satan, au falsificat aceste minuni, iar inima faraonului era şi mai împietrită ca 
înainte. Totuşi, cititorul atent va observa că şi în minunile falsificate de vrăjitori, puterea superioară a lui 
Dumnezeu s-a manifestat. 

 
Următorul articol al seriei de studii despre Evanghelia veşnică va trata mult discutata chestiune a felului 

în care inima faraonului s-a împietrit. 
 

- The Present Truth, 3 septembrie 1896 
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19. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Cum a fost împietrită inima faraonului 
 

ând măsurile blânde au eşuat în a-l determina pe faraon să recunoască puterea lui Dumnezeu, au fost 
trimise judecăţile. Dumnezeu, care cunoaşte sfârşitul de la început, a spus că inima faraonului se va 

împietri şi că El Însuşi o va împietri; şi aşa a fost. Dar nu trebuie să presupunem că Dumnezeu, în mod 
intenţionat, a împietrit inima faraonului împotriva voii Lui, astfel încât nu s-ar fi putut înduioşa dacă ar fi 
vrut. Dumnezeu trimite o puternică amăgire pentru ca oamenii să creadă o minciună numai asupra celor care 
au respins adevărul şi care iubesc minciuna. Fiecare are ceea ce îşi doreşte cel mai mult. Dacă vreun om vrea 
să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaşte învăţătura; dar celui care respinge adevărul, nu îi mai rămâne decât 
întunericul şi înşelăciunea. 

Este interesant de observat că manifestarea milei lui Dumnezeu a fost cea care a împietrit inima 
faraonului. Cererea simplă a lui Dumnezeu a fost negată cu batjocură. Atunci plăgile au început să vină, 
totuşi nu imediat, ci cu un interval de timp suficient pentru a-i permite faraonului să se gândească. Dar când 
puterea vrăjitorilor a părut la fel de mare ca cea exercitată de Moise şi Aaron, faraon nu s-a predat. Atunci i 
s-a arătat că există o putere mai mare decât cea a vrăjitorilor lui. Au adus broaşte din pământ, dar ei nu 
puteau să le îndepărteze. „Atunci faraon a chemat pe Moise şi Aaron şi a spus: ‚Imploraţi pe Domnul ca să 
îndepărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu, şi voi lăsa poporul să plece, ca să aducă jertfe 
Domnului.’” Exodul 8:8. El deja învăţase suficient despre Domnul ca să Îl cheme pe nume. 

„Moise şi Aaron au ieşit de la faraon; Moise a strigat la Domnul din cauza broaştelor pe care le trimisese 
împotriva faraonului. Şi Domnul a făcut după cuvântul lui Moise, iar broaştele din toate satele şi din câmpuri 
au murit. Ei le-au strâns pe toate în grămezi şi ţara mirosea urât. Dar când faraon a văzut că exista amânare, 
şi-a împietrit inima şi nu a ascultat de ei, cum spusese Domnul.” Versetele 12-15. 

„Să se arate favoare celui rău, totuşi el nu va învăţa neprihănirea; în ţara neprihănirii el va face ce e rău şi 
nu va privi măreţia Domnului.” Isaia 26:10. Aşa s-a întâmplat cu faraon. Judecata lui Dumnezeu determinase 
scopul său arogant să slăbească, dar „când a văzut că exista amânare, şi-a împietrit inima”. 

Din nou, au venit mulţimi de muşte la porunca Domnului şi faraon a spus: „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să 
aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu mergeţi prea departe, rugaţi-vă stăruitor 
pentru mine.’ Moise a spus: ‚Iată, ies de la tine şi mă voi ruga Domnului ca mulţimea muştelor să se 
depărteze de la faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui, mâine; dar faraon să nu mai acţioneze cu 
înşelătorie, nelăsând poporul să meargă să aducă jertfe Domnului.’ Moise a ieşit de la faraon şi s-a rugat 
Domnului. Şi Domnul a făcut după cuvântul lui Moise şi a îndepărtat mulţimea muştelor de la faraon, de la 
slujitorii lui şi de la poporul lui; nu a mai rămas nici una. Iar faraon şi-a împietrit inima şi de data aceasta, şi 
nu a lăsat poporul să plece.” Exodul 8:28-32. 

Aşa că a mers mai departe prin plăgi. Nu ne sunt daţi toţi paşii în fiecare caz, dar vedem că îndelunga 
răbdare şi mila lui Dumnezeu au împietrit inima faraonului. Aceeaşi predicare care mângâia inimile multora 
în zilele lui Isus, i-a făcut pe alţii mai înverşunaţi împotriva Lui. Învierea lui Lazăr din morţi a fixat hotărârea 
de a-L omorî în inimile celor necredincioşi. Judecata va descoperi faptul că oricine a respins pe Domnul în 
întunericul inimii, a făcut la fel în faţa descoperirii milei Sale. 

 
Scopul lui Dumnezeu cu faraon 

 
„Şi Domnul i-a spus lui Moise: ‚Scoală-te dis de dimineaţă şi stai înaintea faraonului şi spune-i: ‚Aşa 

vorbeşte Domnul, Dumnezeul evreilor: Lasă-Mi poporul să plece că să Mă poată sluji. Căci de data aceasta 
voi trimite toate plăgile asupra inimii tale şi asupra slujitorilor tăi şi asupra poporului tău, ca să ştii că nu este 
nimeni ca Mine pe tot pământul. Căci acum Mi-am întins mâna şi te-am lovit pe tine şi poporul tău cu ciumă 
şi aţi fost îndepărtaţi de pe pământ; dar chiar pentru această cauză te-am făcut să stai, ca să îţi arăt puterea 
Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit pe tot pământul.’” Exodul 9:13-16, R.V. 

Traducerea şi mai literală a Dr. Kalisch, spune astfel: „Pentru că acum Mi-am întins mâna şi te-am lovit 
pe tine şi pe poporul tău cu ciumă; şi veţi fi îndepărtaţi de pe pământ. Dar numai pentru acest motiv te-am 
lăsat să trăieşti, ca să îţi arăt puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie recunoscut pe tot pământul.” O 
comparare apropiată va arăta că această idee este exprimată şi în Versiunea Revizuită, aşa cum am citat mai 
sus, dar nu atât de clar. 

Dumnezeu nu l-a adus pe faraon la existenţă pentru scopul de a-şi vărsa răzbunarea asupra lui, aşa cum se 
presupune prea adesea cu uşurinţă. O asemenea idee este cea mai dezonorantă pentru caracterul Domnului. 

C
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Ci adevărata idee este că Dumnezeu putea să îl îndepărteze pe faraon chiar de la început şi să îşi elibereze 
poporul fără nici o amânare. Dar aceasta nu s-ar fi potrivit cu direcţia invariabilă a Domnului, de a da 
fiecărui om ocazii ample de a se pocăi. Dumnezeu a răbdat mult încăpăţânarea faraonului şi acum Şi-a 
propus să trimită judecăţi mai dure; totuşi, i-a dat avertismente drepte, pentru ca şi atunci să se poată întoarce 
de la răutatea lui. 

Dumnezeu l-a păstrat pe faraon în viaţă şi a amânat să îşi trimită judecăţile Sale cele mai severe asupra 
lui, pentru a-l îndepărta, cu scopul de a-i arăta puterea Sa. Dar puterea lui Dumnezeu se manifesta în acel 
timp pentru mântuirea poporului Său şi puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este Evanghelia. Prin urmare, 
Dumnezeu îl ţinea pe faraon în viaţă, în ciuda încăpăţânării lui, pentru a-i da ocazie amplă de a învăţa 
Evanghelia. Evanghelia era la fel de puternică pentru a-l salva pe faraon cum era pentru a-i salva pe evrei. 

S-au folosit traducerile revizuite pentru că sunt mai clare decât cele din versiunile obişnuite şi nu pentru 
că nu este prezentat acelaşi adevăr în fiecare dintre ele. Luaţi versiunea obişnuită: „Într-adevăr, pentru acest 
motiv te-am ridicat, ca să îţi arăt puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit pe tot pământul” şi 
admiteţi că se referă la aducerea faraonului pe tron. Chiar şi atunci este departe de gândul că Dumnezeu l-a 
ridicat pentru a-l lovi cu plăgi şi a-l omorî. Textul spune că scopul a fost acela de a-i arăta puterea lui 
Dumnezeu şi a face Numele Său cunoscut pe tot pământul. A presupune că Dumnezeu Îşi arată puterea şi-Şi 
face cunoscut Numele doar prin distrugerea oamenilor este dezonorant pentru El şi contrar Evangheliei. 
„Mila Lui ţine pentru totdeauna.” 

Scopul lui Dumnezeu a fost ca Numele Său să fie făcut cunoscut pe tot pământul. Acest lucru s-a 
întâmplat pentru că citim că patruzeci de ani mai târziu, poporul Canaanului era înspăimântat de apropierea 
israeliţilor, deoarece şi-au amintit ce a făcut Dumnezeu în eliberarea lor din Egipt. Dar scopul lui Dumnezeu 
se putea împlini la fel de mult dacă faraon s-ar fi predat voinţei Domnului. Să presupunem că faraon ar fi 
recunoscut pe Domnul şi ar fi acceptat Evanghelia care i-a fost predicată, care ar fi fost rezultatul? Ar fi făcut 
ce a făcut Moise şi ar fi schimbat tronul Egiptului pentru ocara lui Hristos şi un loc în moştenirea veşnică. Şi 
astfel ar fi fost un agent mai puternic pentru a face cunoscut Numele Domnului pe tot pământul. Chiar 
acceptarea Evangheliei de către un rege puternic ar fi făcut cunoscută puterea Domnului la fel de eficient 
cum au făcut-o plăgile. Faraon însuşi, dintr-un persecutor al poporului lui Dumnezeu, ar fi devenit, precum 
Pavel, un predicator al credinţei. Trist de spus, nu a ştiut ziua cercetării lui. 

Observaţi cu atenţie faptul că scopul lui Dumnezeu era ca Numele Lui să fie vestit pe tot pământul. Acest 
lucru nu trebuia să fie făcut într-un colţ. Eliberarea din Egipt nu era ceva care să implice doar câţiva oameni 
dintr-o porţiune a pământului. Trebuia să implice „toţi oamenii”. În conformitate cu făgăduinţa lui Avraam, 
Dumnezeu elibera pe copiii lui Israel din robie, dar eliberarea nu era numai pentru ei. Prin eliberarea lor, 
Numele şi puterea Sa trebuia să fie cunoscute până la cele mai îndepărtate colţuri ale pământului. Timpul 
făgăduinţei pe care Dumnezeu l-a jurat lui Avraam se apropia; dar de vreme ce făgăduinţa includea noul 
pământ, era necesar ca Evanghelia să fie proclamată la fel de extins. Copiii lui Israel erau agenţii aleşi ai lui 
Dumnezeu pentru a realiza această lucrare. Împărăţia lui Dumnezeu urma să se centreze în jurul lor precum 
nucleul. Faptul că au fost necredincioşi faţă de încredinţarea dată lor, doar a amânat, nu a schimbat planul lui 
Dumnezeu. Cu toate că au eşuat în a proclama Numele Domnului şi chiar au apostaziat, Dumnezeu a spus: 
„La fel de adevărat precum este că Eu trăiesc, tot pământul va fi plin de slava Domnului.” 

 
- The Present Truth, 10 septembrie 1896 
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20. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Salvat prin viaţă 
 

espre Moise citim: „Prin credinţă el a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia regelui; căci a 
rezistat ca şi când L-a văzut pe Cel ce este invizibil. Prin credinţă el a ţinut Paştele şi stropirea 

sângelui pentru ca Cel ce a distrus pe cei întâi născuţi să nu se atingă de ei.” Evrei 11:27, 28. 
Moise a părăsit Egiptul în credinţă nu la început, când a fugit din Egipt de frică, ci atunci când a ieşit după 

ce a păzit Paştele. Atunci mânia regelui nu însemna nimic pentru el, căci „el a rezistat ca şi când L-ar fi văzut 
pe Cel ce este invizibil”. Se afla sub protecţia Regelui regilor. 

Deşi acest pasaj vorbeşte numai despre Moise, nu trebuie să presupunem că el era singurul dintre copiii 
lui Israel care avea credinţă, pentru că citim în versetul următor despre tot grupul care „prin credinţă a trecut 
prin Marea Roşie”. Dar chiar dacă ar fi fost adevărat că, din tot grupul, doar Moise a părăsit Egiptul prin 
credinţă, acest fapt ar dovedi că se cuvenea ca toţi să îl părăsească în acelaşi fel şi că întreaga eliberare era o 
lucrare a credinţei. 

„El a rezistat ca şi când L-ar fi văzut pe Cel ce este invizibil.” Moise a trăit în acelaşi fel în care trăiesc 
creştinii adevăraţi de astăzi. Iată paralela: „Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou la speranţă vie prin învierea lui Isus Hristos 
din moarte, la o moştenire nestricăcioasă, nepângărită şi care nu se ofileşte, păstrată în cer pentru voi, care 
sunteţi ţinuţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să se arate în vremea din urmă. 
În care voi vă bucuraţi mult, chiar dacă acum, pentru o vreme, dacă trebuie, sunteţi apăsaţi prin tot felul de 
ispite, pentru ca încercarea credinţei voastre, fiind mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi este 
încercată în foc, să fie găsită spre laudă, onoare şi slavă la arătarea lui Isus Hristos, pe care fără să Îl fi văzut, 
Îl iubiţi; în care, fără să Îl vedeţi acum, totuşi credeţi, vă bucuraţi cu o bucurie nespusă şi slavă deplină, 
primind sfârşitul credinţei voastre, anume mântuirea sufletelor voastre.” 1 Petru 1:3-9. 

Moise şi copiii lui Israel au fost chemaţi la aceeaşi moştenire la care suntem noi chemaţi. Făgăduinţa era a 
lor în Hristos, la fel cum este pentru noi. Era o moştenire care trebuia câştigată numai prin credinţa în 
Hristos, iar acea credinţă trebuia să fie de aşa natură încât să Îl facă pe Hristos o prezenţă reală, personală, 
deşi este invizibil. Mai mult, baza credinţei şi a speranţei era învierea lui Isus Hristos din moarte. Atunci, ca 
şi acum, Hristos era Capul bisericii. Adevărata biserică nu are şi nu a avut niciodată vreun alt cap decât unul 
invizibil. „Sfântul lui Israel” a fost dat ca să fie „un lider şi un conducător pentru popor” (Isaia 55:4) cu 
veacuri înainte să fie născut ca prunc în Betleem. 

Prin urmare, vedem cum credinţa personală în Hristos era baza eliberării lui Israel din Egipt. Aceasta a 
fost arătat în păstrarea Paştelui. Lucrurile au ajuns la o criză. Faraon a persistat în rezistenţa lui încăpăţânată 
până când mila Domnului nu a mai avut efect asupra lui. Faptul că faraon a acţionat deliberat şi a păcătuit 
împotriva luminii este arătat din propria lui afirmaţie după ce au fost trimise lăcustele. A chemat pe Moise şi 
Aaron şi a spus: „Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru şi împotriva voastră. De aceea, 
acum, te rog, iartă păcatul meu numai de data aceasta şi rugaţi pe Domnul Dumnezeul vostru ca să 
îndepărteze doar această moarte.” Exodul 10:16, 17. El a ajuns să Îl recunoască pe Domnul şi a ştiut că 
răzvrătirea împotriva Lui era păcat; totuşi, de îndată ce vedea o amânare, era la fel de încăpăţânat ca 
întotdeauna. În mod hotărât şi pe deplin el a respins apropierile Domnului şi acum nu mai rămânea decât 
executarea unei astfel de judecăţi asupra lui încât să îl constrângă să se oprească din asuprirea lui şi să lase pe 
Israel să plece. 

 
Primul Paşte 

 
Era ultima noapte pe care copiii lui Israel urmau să o petreacă în Egipt. Domnul urma să aducă ultima 

mare judecată peste rege şi popor, în distrugerea primilor născuţi. Copiii lui Israel au fost instruiţi să ia un 
miel „fără vină” şi să îl omoare seara şi să îi mănânce carnea. „Să ia din sângele lui şi să stropească cei doi 
stâlpi de o parte şi de alta şi stâlpul de sus al uşii caselor în care îl vor mânca.” „Este Paştele Domnului. Căci 
Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi executa judecata; Eu sunt Domnul. Şi sângele va fi un semn pentru voi, 
pentru casele în care sunteţi; când voi vedea sânge, voi trece peste voi şi plaga nu va fi peste voi ca să vă 
distrugă atunci când voi lovi ţara Egiptului.” Exodul 12:5-13. 

Nu sângele acelui miel i-a salvat, iar ei ştiau asta bine. Domnul le-a spus că era doar un semn. Era doar un 
semn al credinţei lor în ceea ce reprezenta, şi anume: „sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără vină 
şi fără pată”, căci „Hristos, Paştele noastre, este jertfit pentru noi.” 1 Corinteni 5:7. Sângele mielului era deci 

D 



60 
 

doar un semn al sângelui Mielului lui Dumnezeu; şi cei care „au rezistat ca şi când L-ar fi văzut pe Cel ce 
este invizibil” au înţeles acest lucru. 

„Viaţa trupului este în sânge.” Levitic 17:11. În sângele lui Hristos, adică, în viaţa Lui, noi avem 
răscumpărarea, iertarea păcatelor, pentru că Dumnezeu L-a aşezat pe El „să fie o împăcare prin credinţă, prin 
sângele Lui, ca să Îşi arate neprihănirea Sa, datorită trecerii păcatelor făcute înainte, în îndurarea lui 
Dumnezeu.” Romani 3:25, R.V. Dumnezeu trece peste păcate, nu în sensul că intră în vreun compromis cu 
ele, ci pentru că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui ne curăţă de orice păcat.” 1 Ioan 1:7. Viaţa lui Hristos este 
neprihănirea lui Dumnezeu, căci din inimă sunt izvoarele vieţii şi legea lui Dumnezeu era în inima Sa ca 
neprihănire perfectă. Aplicarea sângelui vieţii lui Hristos este deci aplicarea vieţii lui Dumnezeu în Hristos; 
iar aceasta înseamnă îndepărtarea păcatului. 

Stropirea cu sânge pe stâlpii uşii a semnificat ceea ce s-a spus mai târziu: „Domnul Dumnezeul nostru 
este un singur Domn; să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi toată 
puterea ta. Aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc astăzi vor fi în inima ta; …le vei scrie pe stâlpii casei tale şi 
pe porţile tale.” Deuteronom 6:4-9. Neprihănirea legii lui Dumnezeu se găseşte numai în viaţa lui Hristos. 
Poate fi în inimă numai aşa cum viaţa lui Dumnezeu în Hristos este în inimă, pentru a o curăţa de orice păcat. 
A pune sângele pe stâlpii de la uşa casei era acelaşi lucru cu a scrie legea lui Dumnezeu pe stâlpii casei şi pe 
porţi; şi nu indica altceva decât locuirea în Hristos – fiind cuprins de viaţa Lui. 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a cărui plăcere a fost găsită în a face voia Tatălui. El este Paştele nostru, 
la fel cum era şi pentru copiii lui Israel în Egipt, pentru că viaţa Lui este veşnică şi incapabilă de a fi distrusă, 
iar cei care locuiesc în ea prin credinţă se împărtăşesc de siguranţa ei. Nici un om sau diavol nu putea să ia 
viaţa de la El, Tatăl L-a iubit şi nu a avut dorinţa de a-I lua viaţa. El a depus-o de bună voie şi a luat-o înapoi. 
A locui în El, prin urmare, lucru ce a fost simbolizat prin stropirea sângelui pe stâlpii uşii, înseamnă să fii 
eliberat de păcat şi astfel, în siguranţă faţă de mânia lui Dumnezeu care vine peste copiii neascultării. 

Isus Hristos este „acelaşi ieri şi azi şi în veci”. Evrei 13:8. Credinţa în sângele Lui, care a fost simbolizată 
prin stropirea sângelui mielului pe uşile caselor, îndeplineşte acelaşi lucru astăzi pe care l-a făcut 
întotdeauna. Când celebrăm Cina Domnului, care a fost instituită în timpul Paştelui în care Hristos a fost 
trădat şi răstignit, celebrăm acelaşi lucru pe care l-au celebrat israeliţii în Egipt. Erau încă în Egipt când au 
sărbătorit primul Paşte. Era un act al credinţei, arătând credinţa lor în Hristos ca Eliberator făgăduit. La fel 
noi, prin simbolul sângelui lui Hristos, ne arătăm credinţa în viaţa Sa de a ne păstra de distrugerea care va 
veni peste pământ din cauza păcatului. În acea zi Domnul va cruţa pe cei a căror viaţă este ascunsă cu Hristos 
în Dumnezeu, „aşa cum un om îşi cruţă fiul care îi slujeşte”. Maleahi 3:17. Motivul va fi acelaşi, pentru că 
Dumnezeu Îşi cruţă propriul Fiu, iar oamenii sunt cruţaţi în El. 

 
Ultimul Paşte 

 
Când Hristos a sărbătorit ultimul Paşte cu discipolii Săi, a spus: „Am dorit să mănânc Paştele acesta 

împreună cu voi înainte de suferinţa Mea, căci vă spun, că nu voi mai mânca din el până ce va fi împlinit în 
împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 22:15, 16. De aici învăţăm că instituirea Paştelui avea legătură directă cu 
venirea Domnului pentru a pedepsi pe cei răi şi pentru a elibera poporul Său. Astfel, ni se spune: „Ori de câte 
ori mâncaţi această pâine şi beţi acest pahar arătaţi moartea Domnului până va veni El.” 1 Corinteni 11:26. 
Moartea lui Hristos nu înseamnă nimic fără învierea Lui. Iar învierea lui Hristos înseamnă pur şi simplu 
învierea tuturor celor care sunt ascunşi în viaţa Sa. Prin învierea Sa ne-a născut El la o speranţă vie a 
moştenirii nestricăcioase, nepângărite şi care nu se ofileşte; şi aceeaşi credinţă şi aceeaşi speranţă pentru 
aceeaşi moştenire a fost arătată de adevăratul Israel în Egipt. Moştenirea pe care o aşteptăm este păstrată în 
cer; iar moştenirea făgăduită lui Avraam, Isaac şi Iacov către care Dumnezeu Se pregătea să-i conducă pe 
copiii lui Israel era „o ţară mai bună, adică una cerească”. 

„Stropirea sângelui” (comparaţi Exodul 12:5-14, Evrei 11:27, 28; 12:24 şi 1 Petru 1:2-10) este marele 
liant care ne uneşte pe noi în experienţa creştină cu vechiul Israel. Arată că eliberarea pe care Dumnezeu o 
lucra pentru ei este identică cu cea pe care o lucrează El acum pentru noi. Ne uneşte pe noi cu ei într-un 
singur Domn şi o singură credinţă. Hristos era la fel de prezent în mod real cu ei după cum este cu noi. Ei 
puteau rezista ca şi când L-ar fi văzut pe Cel ce este invizibil şi noi nu putem face mai mult. El a fost 
„înjunghiat de la întemeierea lumii” şi de aceea înviat de la întemeierea lumii, aşa încât toate beneficiile 
morţii şi învierii Lui să fie apucate de ei la fel de mult cum sunt de către noi. Iar eliberarea pe care El o lucra 
pentru ei era foarte reală. Speranţa lor era în venirea Domnului pentru a învia morţii şi astfel pentru a 
desăvârşi eliberarea, iar noi avem aceeaşi binecuvântată speranţă. Să luăm aminte la eşecurile lor următoare 
şi să „ţinem începutul încrederii noastre ferm până la sfârşit”. 
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Din acest punct drumul nostru va fi mult mai clar, pentru că vom vedea limpede, la fiecare pas, că 
studiem doar lucrările lui Dumnezeu cu poporul Său din planul mântuirii şi învăţăm puterea Lui de a mântui 
şi de a duce la bun sfârşit lucrarea de vestire a Evangheliei. „Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru 
învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea pe care o dau Scripturile să avem speranţă.” 

 
- The Present Truth, 17 septembrie 1896 
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21. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Eliberarea finală 
 

„Să sune trâmbiţa peste marea întunecoasă a Egiptului; 
Iehova a triumfat; poporul Său este liber.” 

 
ă citim pe scurt istoria aşa cum este raportată de inspiraţie. „S-a întâmplat că la mijlocul nopţii 
Domnul a lovit pe toţi primii născuţi din ţara Egiptului, de la primul născut al faraonului care stătea pe 

tronul său până la primul născut al robului care era în temniţă; şi toţi primii născuţi dintre vite. Faraon s-a 
sculat noaptea, el, toţi slujitorii lui şi toţi egiptenii; şi a fost un mare plâns în Egipt, pentru că nu era o casă în 
care să nu fie un mort. A chemat noaptea pe Moise şi Aaron şi a spus: ‚Ridicaţi-vă şi plecaţi din poporul 
meu, voi şi copiii lui Israel; plecaţi, slujiţi Domnului cum aţi spus. Luaţi-vă turmele şi cirezile, cum aţi spus 
şi plecaţi; şi binecuvântaţi-mă şi pe mine.’ Egiptenii erau stăruitori faţă de popor pentru a-i trimite din Egipt 
în grabă; căci spuneau: ‚Toţi vom muri.’ Poporul şi-a luat aluatul înainte de a plămădi, copăile de plămădit 
fiind legate în hainele lor pe umeri. Copiii lui Israel au făcut după cuvântul lui Moise şi au cerut8 de la 
egipteni bijuterii din argint, bijuterii din aur şi haine; Domnul le-a dat trecere înaintea egiptenilor, aşa că i-au 
lăsat să aibă ce doreau. Ei i-au jefuit pe egipteni. 

Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în jur de şase sute de mii de oameni care mergeau pe 
jos, pe lângă copii. Şi o mulţime amestecată a mers de asemenea cu ei; turme, cirezi şi multe vite.” Exodul 
12:29-38, R.V. 

„Şi s-a întâmplat că, atunci când faraon lăsase poporul să plece, Dumnezeu nu i-a lăsat să treacă prin ţara 
filistenilor, deşi acel drum era aproape, căci Dumnezeu a spus: ‚Ca nu cumva poporului să îi pară rău când va 
vedea război şi să se întoarcă în Egipt.’ Ci Dumnezeu a condus poporul prin pustia Mării Roşii.” Exodul 
13:17, 18. 

„Au plecat din Sucot şi au campat în Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua printr-
un stâlp de nor ca să îi călăuzească, şi noaptea printr-un stâlp de foc, ca să le dea lumină; ca să meargă ziua şi 
noaptea; nu a îndepărtat stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului.” Versetele 20-22. 

„Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând: ‚Vorbeşte copiilor lui Israel să se întoarcă şi să campeze înaintea 
Pihahirotului, între Migdol şi mare, chiar înaintea lui Baal-Ţefon; înaintea lui să aşezaţi tabăra, lângă mare. 
Căci faraon va spune despre copiii lui Israel: ‚S-au rătăcit prin ţară, pustia i-a închis.’ Iar Eu voi împietri 
inima faraonului, ca să îi urmărească; şi voi fi onorat faţă de faraon şi faţă de toată oştirea lui, pentru ca 
egiptenii să ştie că Eu sunt Domnul.’ Şi aşa au făcut. 

S-a spus regelui Egiptului că poporul a fugit; şi inima faraonului şi a slujitorilor lui s-a întors împotriva 
poporului şi au spus: ‚De ce am făcut asta, să lăsăm pe Israel să plece fără să ne mai slujească?’ Şi-a pregătit 
carul şi a luat oameni cu el; a luat şase sute de care alese şi toate carele din Egipt şi căpitani pentru fiecare 
dintre ele. Şi Domnul a împietrit inima faraonului, regele Egiptului, şi el i-a urmărit pe copii lui Israel; copiii 
lui Israel au ieşit cu mână înaltă. Dar egiptenii i-au urmărit, toţi caii şi toate carele faraonului, călăreţii lui, 
armata lui şi i-au ajuns când tăbărâseră la mare.” Exodul 14:1-9. 

„Când faraon se apropia, copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi, iată, egiptenii mărşăluiau după ei; şi le era 
foarte frică; copiii lui Israel au strigat la Domnul. Şi au spus lui Moise: ‚Pentru că nu erau morminte în Egipt 
ne-ai luat ca să murim în pustie? Ce ne-ai făcut, de ne-ai scos din Egipt? Nu ţi-am spus noi în Egipt: lasă-ne 
să slujim egiptenilor? Căci era mai bine să slujim egiptenilor decât să murim în pustie.’ 

Şi Moise a zis poporului: ‚Nu vă temeţi, staţi liniştiţi şi priviţi mântuirea Domnului pe care v-o arată 
astăzi; pentru că egiptenii pe care i-aţi văzut astăzi, nu îi veţi mai vedea niciodată. Domnul va lupta pentru 
voi, staţi liniştiţi.’” Versetele 10-14. 

Cu felul eliberării lor cu toţii suntem familiarizaţi: cum la porunca Domnului marea s-a retras şi a făcut o 
cărare prin mijlocul ei, astfel încât copiii lui Israel au trecut ca pe un pământ uscat şi cum atunci când 
egiptenii au încercat să facă acelaşi lucru, marea s-a repezit înapoi şi i-a înghiţit. „Prin credinţă au trecut ei 
prin Marea Roşie ca printr-un pământ uscat; iar egiptenii încercând să facă la fel, au fost înecaţi.” Evrei 
11:29. Să observăm câteva lecţii pe care trebuie să le învăţăm din această istorie. 

                                                
8 Multe discursuri grele au fost rostite împotriva copiilor lui Israel şi chiar împotriva Domnului din cauza cuvântului 

„împrumutat” care se găseşte în versiunea obişnuită. Este o greşeală de traducere din original. Copiii lui Israel au 
muncit din greu şi mult timp pentru nimic şi acum cereau ceva în schimb. Ce au primit a fost al lor pe drept. 

 

S
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1. Dumnezeu Îşi conducea poporul. „Şi s-a întâmplat că atunci când faraon a lăsat poporul să plece, 
Dumnezeu nu i-a condus prin ţara filistenilor.” Moise nu ştia ce să facă sau pe ce cale să meargă mai mult 
decât ştia poporul, doar ceea ce îi spunea Domnul. Dumnezeu îi putea spune lui Moise, pentru că „Moise era 
credincios în toată casa Lui”. 

2. Când poporul a murmurat, murmurau împotriva lui Dumnezeu mai mult decât împotriva lui Moise. 
Când i-au spus lui Moise: „Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt?” în realitate ei negau providenţa lui 
Dumnezeu în acea chestiune, cu toate că ştiau bine că Dumnezeu îl trimisese pe Moise la ei. 

3. La prima vedere a pericolului credinţa poporului a pierit. Au uitat ceea ce Dumnezeu deja făcuse pentru 
ei şi cât de puternic lucrase pentru eliberarea lor. Ultima judecată asupra egiptenilor ar fi fost suficientă 
pentru a-i învăţa să se încreadă în Domnul şi că El era pe deplin capabil să îi salveze de egiptenii care mai 
rămăseseră în viaţă. 

4. Dumnezeu nu a plănuit ca poporul să ducă vreo luptă. El i-a condus prin pustie cu scopul de a nu vedea 
războiul. Totuşi a ştiut că dacă vor merge pe acolo, egiptenii îi vor urmări cu siguranţă. Copiii lui Israel nu 
mai avuseseră vreodată o nevoie mai mare de a lupta decât atunci când egiptenii i-au închis lângă Marea 
Roşie; totuşi, Cuvântul de atunci era: „Domnul va lupta pentru voi, voi staţi liniştiţi”. Se poate spune că 
motivul pentru care Domnul nu dorea ca ei să vadă războiul era acela că nu erau pregătiţi încă de luptă. Este 
destul de adevărat; dar pe de altă parte trebuie să ne amintim că Domnul era la fel de pregătit să lupte pentru 
ei atunci aşa cum a fost după aceea şi că într-o altă ocazie El i-a eliberat fără ca ei să mişte ceva. Când luăm 
în considerare împrejurările eliberării lor din Egipt – cum totul a fost îndeplinit de puterea directă a lui 
Dumnezeu, fără vreo putere omenească, partea lor fiind doar de a urma şi de a asculta Cuvântul Său – trebuie 
să fim convinşi că nu era în conformitate cu planul lui Dumnezeu ca ei să poarte vreo luptă în apărarea lor. 

5. Trebuie, de asemenea, să învăţăm că cea mai scurtă şi aparent cea mai uşoară cale nu este întotdeauna 
cea mai bună. Drumul pe la filisteni era cel mai scurt, dar nu era cel mai bun pentru israeliţi. Faptul că intrăm 
în locuri dificile, în care nu putem să vedem ieşirea, nu este o dovadă că Dumnezeu nu ne-a condus. 
Dumnezeu a condus pe copiii lui Israel pe calea strâmtă a pustiei, între munţi şi mare, la fel de sigur cum i-a 
condus afară din Egipt. El ştia că nu se puteau ajuta într-o asemenea capcană şi i-a condus acolo în mod 
deliberat, cu scopul de a vedea aşa cum niciodată mai înainte nu văzuseră că Dumnezeu Însuşi era 
responsabil pentru siguranţa lor şi că El era pe deplin capabil să se elibereze de sarcina pe care o luase asupra 
Sa. Necazul lor avea scopul de a-i învăţa să se încreadă în Dumnezeu. 

6. În cele din urmă, trebuie să învăţăm să nu îi condamnăm pentru necredinţa lor. „Eşti fără scuză, omule, 
oricine ai fi tu, care judeci pe altul; pentru că în ce judeci pe altul, te condamni singur; pentru că tu, care 
judeci, faci aceleaşi lucruri.” Romani 2:1. Când îi condamnăm pentru că nu s-au încrezut în Domnul, arătăm 
că ştim că nu există scuză pentru murmurul şi teama noastră. Noi avem toată dovada puterii lui Dumnezeu pe 
care au avut-o ei şi o lucrare mai mare în plus. Dacă putem vedea clar cât de nebunească a fost teama lor şi 
cât de rele au fost murmurele lor, atunci să avem grijă să nu ne arătăm şi mai nebuni şi mai răi. 

 
„A doua oară” 

 
Mai există o lecţie pe care trebuie să o observăm în legătură cu aceasta şi care este de o importanţă atât de 

mare încât cere atenţie specială, întrucât le include pe toate celelalte. O învăţăm din capitolul 11 din Isaia. 
Acest capitol conţine în scurte cuvinte toată istoria Evangheliei, de la naşterea lui Hristos până la eliberarea 
finală a sfinţilor în împărăţia lui Dumnezeu şi distrugerea celor răi. 

„Va răsări o nuia din tulpina lui Isai şi o ramură va creşte din rădăcinile lui: Spiritul Domnului Se va 
odihni peste El, Spirit de înţelepciune şi de înţelegere, Spirit de sfat şi de putere, Spiritul cunoştinţei şi al 
temerii de Domnul; El nu va judeca după vederea ochilor Săi, nici nu va mustra după auzirea urechilor Lui; 
ci cu neprihănire va judeca pe sărac şi va mustra cu dreptate pe cei blânzi ai pământului; va lovi pământul cu 
nuiaua gurii Lui şi cu suflarea buzelor Lui va ucide pe cei răi. Neprihănirea va fi brâul şalelor Lui şi 
credincioşia brâul coapselor Lui.” Isaia 11:1-5. 

Comparaţi prima parte cu Luca 4:16-18 şi ultima parte cu Apocalipsa 19:11-21 şi vom vedea cât de mult 
acoperă. Ne aduce la distrugerea celor răi. Acoperă toată ziua mântuirii. „Şi în acea zi va fi o rădăcină a lui 
Isai, care va sta ca semn pentru popor; pe ea o vor căuta neamurile şi odihna Lui va fi glorioasă. Şi se va 
întâmpla în acea zi că Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară pentru a recupera rămăşiţa poporului Său, 
care va fi lăsată, din Asiria, din Egipt, din Patros, din Cuş, din Elam, din Şinear, din Hamat şi din insulele 
mării. Iar El va ridica un steag naţiunilor şi va aduna pe exilaţii lui Israel, va strânge laolaltă pe cei risipiţi ai 
lui Iuda din cele patru colţuri ale pământului.” Versetele 10-12. 
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Din nou, avem aici eliberarea poporului lui Dumnezeu scoasă în evidenţă. A doua oară Domnul Îşi 
întinde mâna pentru sarcina Sa şi va avea succes. Prima dată El Şi-a întins mâna în zilele lui Moise, dar 
poporul nu a intrat din pricina necredinţei. A doua oară va avea drept rezultat mântuirea veşnică a poporului 
Său. Observaţi că strângerea finală a poporului Său este prin Hristos, care este steagul naţiunilor; căci 
Dumnezeu cercetează neamurile ca să scoată din ele un popor pentru Numele Lui. Aceştia trebuie adunaţi 
„din cele patru colţuri ale pământului”, căci „El va trimite pe îngerii Săi cu un mare sunet de trâmbiţă şi vor 
strânge laolaltă pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului la celălalt.” Matei 24:31. 

Faptul că această eliberare trebuie să aibă loc în ultimele zile, chiar la încheierea timpului, este evident 
din faptul că El strânge „rămăşiţa” poporului Său, adică, pe ultimii copii ai Săi. Şi acum observaţi această 
făgăduinţă şi amintire: „Va fi o cale pentru rămăşiţa poporului Său, care va fi lăsată, din Asiria, aşa cum a 
fost cu Israel în ziua ieşirii lor din ţara Egiptului.” Isaia 11:16. 

Păstraţi în minte faptul că lucrarea eliberării lui Israel din Egipt a început cu mult timp înainte de ziua în 
care au părăsit acea ţară. A început chiar în ziua în care Moise a ajuns în Egipt şi a început să spună 
poporului despre scopul lui Dumnezeu de a-Şi împlini făgăduinţa făcută lui Avraam. Toată manifestarea 
puterii lui Dumnezeu în Egipt, care nu era altceva decât proclamarea Evangheliei, era o parte din lucrarea 
eliberării. Tot aşa va fi şi în ziua în care Domnul Îşi întinde a doua oară mâna pentru a elibera rămăşiţa 
poporului Său. Acea zi este acum, căci „iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii.” 2 
Corinteni 6:2. Tot Israelul va fi mântuit, deoarece „din Sion va ieşi Eliberatorul şi va întoarce nelegiuirea lui 
Iacov.” Romani 11:26. Lucrarea eliberării poporului lui Dumnezeu din robia păcatului înseamnă acelaşi 
lucru cu eliberarea finală. Când Domnul va veni a doua oară, El „va schimba trupul nostru corupt, ca să fie 
modelat după trupul Său slăvit, potrivit cu lucrarea prin care El este capabil să supună toate lucrurile Lui.” 
Filipeni 3:21. Puterea prin care trupurile noastre vor fi schimbate – puterea învierii – este puterea prin care 
păcatele noastre sunt supuse şi suntem eliberaţi din controlul lor. Este aceeaşi putere care a fost manifestată 
la eliberarea lui Israel din Egipt. 

„Mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede; întâi a iudeului, apoi a grecului.” Romani 1:16. Oricine vrea să ştie cât de mare este acea 
putere, trebuie numai să se uite la eliberarea lui Israel din Egipt şi la împărţirea Mării Roşii pentru a vedea un 
exemplu practic. Aceasta este puterea care va însoţi predicarea Evangheliei în zilele dinaintea venirii 
Domnului. 

 
- The Present Truth, 24 septembrie 1896 
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22. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Cântecul eliberării 
 

Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat 
acest cântec Domnului, şi au zis: 

„Voi cânta Domnului, căci El a triumfat în mod glorios; 
Calul şi călăreţul lui El i-a aruncat în mare. 

Domnul este tăria şi cântecul meu, 
El a devenit mântuirea mea; 

Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi lăuda, 
Dumnezeul tatălui meu, Îl voi înălţa; 

Domnul este un Om al războiului, 
Domnul este Numele Lui. 

El a aruncat carele faraonului şi oştirea lui în mare; 
Căpitanii lui aleşi sunt înecaţi în mare. 

Adâncurile îi acoperă; 
S-au dus în adânc precum o piatră. 

Dreapta Ta, Doamne, este glorioasă în putere, 
Dreapta Ta, Doamne, a zdrobit pe vrăjmaş. 

Şi în mărimea măreţiei Tale Tu trânteşti  
pe cei care se ridică împotriva Ta; 

Îţi trimiţi mânia, îi mistuie precum miriştea. 
Cu suflarea nărilor Tale apele se strâng, 

Şuvoaiele s-au făcut morman; 
Adâncurile s-au închegat în inima mării. 

Vrăjmaşul a spus: 
Voi urmări, voi ajunge, voi împărţi prada; 

Pasiunea mea va fi satisfăcută pe ei; 
Îmi voi scoate sabia, mâna mea îi va distruge. 
Tu ai suflat cu vântul Tău, marea i-a acoperit; 

S-au înecat ca plumbul în apele puternice. 
Cine este ca Tine, Doamne, printre dumnezei? 

Cine este ca Tine, slăvit în sfinţenie, 
Plin de teamă în laude, făcând minuni? 

Îţi întinzi mâna dreaptă, 
Pământul îi înghite. 

Tu în mila Ta ai condus poporul pe care l-ai răscumpărat; 
Tu i-ai călăuzit în tăria Ta către locuinţa Ta sfântă. 

Popoarele au auzit, au tremurat; 
Chinurile au apucat pe locuitorii filistenilor. 
Atunci s-au minunat căpeteniile Edomului, 

Cei puternici din Moab au fost prinşi de tremur; 
Toţi locuitorii din Canaan se risipesc. 

Groaza şi spaima au căzut peste ei; 
Prin măreţia braţului Tău sunt la fel de muţi ca o piatră, 

Până a trecut poporul Tău, o, Doamne, 
Până a trecut poporul Tău pe care l-ai răscumpărat. 

Tu îi vei duce şi îi vei sădi pe muntele moştenirii Tale, 
În locul pe care o, Doamne, l-ai făcut pentru Tine să locuieşti, 
Sanctuarul, o, Doamne, pe care mâinile Tale l-au întemeiat. 

Domnul va domni în veci de veci.” 
Exodul 15:1-18 
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cum să vedem ce învăţătură, încurajare şi speranţă găsim în acest raport pentru noi. 

Puterea prin care Marea Roşie a fost împărţită şi poporul a trecut în siguranţă, a fost puterea prin 
care vrăjmaşii lor urmau să fie reţinuţi de a-i ataca. Comparaţi Exodul 15:14-16 şi Iosua 2:9-11. Dacă ar fi 
mers înainte în credinţa pe care au avut-o la momentul eliberării, nu era nici o nevoie de lupta lor. Nici un 
vrăjmaş nu ar fi îndrăznit să îi atace. Acum vedem de ce i-a condus Domnul pe acea cale. Printr-un act final 
de eliberare, El dorea să îi înveţe să nu le fie niciodată frică de om. 

În aceeaşi putere urmau să descopere Numele Domnului – să predice Evanghelia împărăţiei – pe tot 
pământul, ca o pregătire pentru sfârşit. Aceea era o lucrare pe care o aveau de făcut înainte ca făgăduinţa să 
poată fi împlinită pe deplin. Dacă ar fi păstrat credinţa, nu mai dura mult până ce lucrarea va fi fost 
desăvârşită. 

Obiectivul eliberării lor era acela de a fi aduşi şi sădiţi pe muntele moştenirii Domnului – o ţară a lor 
înşişi, în care să poată locui în siguranţă pentru totdeauna. Aceasta nu s-a împlinit în zilele regelui David, 
nici atunci când împărăţia lui era la culme, deoarece când el a avut odihnă faţă de toţi vrăjmaşii săi şi a 
propus să se zidească un templu Domnului, Domnul i-a spus: „Mai mult, voi numi un loc pentru poporul 
Meu Israel şi îi voi sădi, ca să poată locui într-un loc al lor şi să nu se mai mute; copiii răutăţii nu îi va mai 
apăsa ca înainte.” Comparaţi aceasta cu Luca 1:67-75. 

Planul lui Dumnezeu în eliberarea lui Israel din Egipt era astfel prezentat în cântecul inspirat: „Tu îi vei 
aduce şi îi vei sădi pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care, o, Doamne, mâinile Tale l-au întemeiat.” 
Nimeni nu poate construi o locuinţă pentru Domnul, căci „Cel Prea Înalt nu locuieşte în temple făcute de 
mâni omeneşti.” Fapte 7:48. „Tronul Domnului este în cer.” Psalmul 11:4. Adevăratul sanctuar, adevărata 
locuinţă a lui Dumnezeu, „pe care Domnul a înălţat-o şi nu omul” (Evrei 8:1, 2), este în cer, pe muntele Sion. 
Aceasta este în armonie cu făgăduinţa făcută lui Avraam, Isaac şi Iacov, care i-a condus să se considere 
străini pe acest pământ şi să caute o ţară cerească şi „o cetate care are temelii, a cărei constructor şi făcător 
este Dumnezeu” Evrei 11:10. Această speranţă mult amânată era acum pe cale să fie împlinită şi ar fi fost 
împlinită cu rapiditate dacă copiii lui Israel ar fi păstrat credinţa cântecului lor. 

Eliberarea lui Israel din Egipt şi împărţirea Mării Roşii reprezintă încurajarea pentru poporul lui 
Dumnezeu din ultimele zile ale Evangheliei, când se va arăta mântuirea Domnului. Acestea sunt cuvintele pe 
care Domnul Îşi învaţă poporul să le spună: 

„Trezeşte-te, trezeşte-te, îmbracă-te cu tărie, braţ al Domnului; trezeşte-te ca în zilele din vechime, în 
generaţiile din vechime. Nu Tu ai doborât pe Rahav şi ai rănit balaurul? Nu eşti Tu acela care a uscat marea, 
apele marelui adânc, care ai făcut din adâncurile mării o cale pentru ca răscumpăraţii Tăi să treacă? De aceea 
cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni cântând la Sion; o bucurie veşnică va fi pe capul lor; 
vor obţine bucurie şi fericire, durerea şi gemetele vor fugi.” Isaia 51:9-11. 

Dacă israeliţii din vechime ar fi mers înainte cântând şi nu s-ar fi oprit ca să murmure, ar fi atins repede 
Sionul, cetatea al cărei constructor şi făcător este Dumnezeu. 

Când la sfârşit, răscumpăraţii Domnului vor sta pe muntele Sion, având harfele lui Dumnezeu, „vor cânta 
cântecul lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu şi cântecul Mielului, spunând: ‚Mari şi minunate sunt lucrările 
Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic; drepte şi adevărate sunt căile Tale, Rege al sfinţilor. Cine nu se va 
teme de Tine, o, Doamne şi va da slavă Numelui Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, căci toate naţiunile vor veni 
şi se vor închina înaintea Ta; căci judecăţile Tale au fost descoperite.’” Apocalipsa 15:3, 4. Este cântecul 
eliberării, cântecul biruinţei. 

La fel cum copiii lui Israel cântau cântecul biruinţei în timp ce erau pe malul Mării Roşii, înainte să 
ajungă în ţara făgăduită, tot aşa copiii lui Dumnezeu din ultimele zile vor cânta cântecul biruinţei înainte să 
ajungă în Canaanul ceresc. Aici avem cântecul, aşa cum îl citim, comparat cu prima parte a cântecului lui 
Moise de la Marea Roşie. Deja am citit că atunci când Domnul Îşi va întinde a doua oară mâna pentru a 
recupera rămăşiţa poporului Lui, „va fi o cale pentru rămăşiţa poporului Său, care va fi lăsată în Asiria, aşa 
cum s-a întâmplat cu Israel în ziua în care au ieşit din ţara Egiptului.” Isaia 11:16. 

„În ziua aceea vei zice: O, Doamne, Te voi lăuda; deşi ai fost supărat pe mine, mânia Ta s-a întors şi m-ai 
mângâiat. Iată, Dumnezeu este mântuirea mea; mă voi încrede şi nu îmi va fi teamă; căci Domnul, IEHOVA 
este tăria şi cântecul meu; El a devenit mântuirea mea. În ziua aceea veţi spune: Lăudaţi pe Domnul, chemaţi 
Numele Lui, declaraţi lucrările Lui printre oameni, menţionaţi că Numele Lui este înălţat. Cântaţi Domnului, 
căci El a făcut lucruri minunate; aceasta este cunoscut pe tot pământul. Strigă, locuitor al Sionului, căci mare 
este Sfântul lui Israel în mijlocul tău.” Isaia 12. 

Acesta este cântecul cu care cei răscumpăraţi vor veni la Sion. Este un cântec al biruinţei, dar ei îl pot 
cânta acum, căci „aceasta este biruinţa care învinge lumea, credinţa noastră”. Doar în timp ce proclamă 

A 



67 
 

mântuirea Domnului, se împărtăşesc de ea. În timp ce sunt conduşi la Sion, ei învaţă cântecul pe care îl vor 
cânta când vor ajunge în acel loc. Astfel 

 
„Când în scenele de slavă 

Voi cânta NOUL, NOUL CÂNTEC, 
Va fi tot VECHEA, VECHEA ISTORIE 

Pe care am iubit-o atât de mult.” 
 

- The Present Truth, 1 octombrie 1896 
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23. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Pâine din cer 
 

ăscumpăraţii Domnului se vor întoarce şi vor veni la Sion cu cântece. Cântecul biruinţei este o 
dovadă a credinţei prin care cel drept va trăi. Îndemnul este: „De aceea, nu alungaţi încrederea 

voastră, care are o mare răsplătire.” Evrei 10:35. „Suntem făcuţi părtaşi de Hristos dacă păstrăm începutul 
încrederii noastre ferm până la sfârşit.” Evrei 3:14. Israeliţii începuseră bine. „Prin credinţă au trecut ei 
Marea Roşie ca printr-un pământ uscat.” Pe celălalt ţărm ei cântaseră cântecul biruinţei. Este adevărat, erau 
încă în pustie, dar credinţa este victoria care biruie lumea, iar ei tocmai avuseseră o mare dovadă a puterii lui 
Dumnezeu de a-i duce în siguranţă. Dacă ar fi continuat cântând acel cântec al biruinţei, ar fi ajuns repede la 
Sion. 

Dar nu au învăţat lecţia într-un mod perfect. Se puteau încrede în Domnul numai dacă Îl puteau vedea, nu 
mai mult. „L-au provocat la mare, la Marea Roşie. Totuşi El i-a salvat de dragul Numelui Său, pentru a-Şi 
face cunoscută puterea Sa măreaţă. A certat de asemenea Marea Roşie şi ea s-a uscat; astfel i-a condus prin 
adâncuri ca prin pustie. I-a salvat din mâna celui care îi ura şi i-a răscumpărat din mâna vrăjmaşului. Apele 
au acoperit pe vrăjmaşii lor, nici unul nu a fost lăsat. Atunci au crezut Cuvintele Lui, I-au cântat laude. 
Repede au uitat lucrările Lui, nu au aşteptat sfatul Lui.” Psalmul 106:7-13. 

Doar trei zile de călătorie prin pustie fără apă au fost suficiente pentru a-i face să uite tot ce făcuse 
Domnul pentru ei. Când au găsit apă, era atât de amară încât nu puteau să o bea şi atunci au murmurat. 
Această dificultate a fost cu uşurinţă remediată de Domnul, arătându-i lui Moise un lemn care, aruncat în 
apele amari, le-a făcut dulci. „Acolo le-a dat El porunci şi ordine şi i-a încercat.” Exodul 15:25. 

Aşezaţi cu tabăra lângă palmierii şi izvoarele Elimului, nu aveau nimic care să îi tulbure, aşa că trebuie să 
fi trecut o lună înainte să murmure din nou. În acel timp, fără îndoială că trebuie să se fi simţit satisfăcuţi de 
ei înşişi, ca de altfel de împrejurări. Acum cu siguranţă se încredeau în Domnul. Este atât de uşor să ne 
imaginăm că progresăm când, de fapt, nu facem decât să ancorăm, iar fluxul este în urma noastră; atât de 
natural este să gândim că am învăţat să ne încredem în Domnul când nu sunt încercări care să ne testeze 
credinţa. 

Nu a trecut mult până ce poporul nu numai că a uitat puterea Domnului, dar erau gata să nege că ar fi avut 
vreodată ceva de-a face cu ei. Peste doar o lună şi jumătate, au ajuns în pustia Sin, „între Elim şi Sinai” „şi 
toată adunarea copiilor lui Israel a murmurat împotriva lui Moise şi Aaron în pustie şi copiii lui Israel le-au 
spus: ‚De ce nu am murit din mâna Domnului în ţara Egiptului, unde stăteam lângă oalele noastre cu carne, 
când mâncam pâine de ne săturam; căci ne-aţi adus în această pustie, ca să omorâţi toată adunarea de 
foame.’” Exodul 16:1-3. 

„Atunci Domnul a spus lui Moise: ‚Iată, voi ploua cu pâine din cer pentru voi; poporul va ieşi afară şi va 
strânge o anumită măsură în fiecare zi, ca să îi încerc dacă vor umbla în legea Mea sau nu. Se va întâmpla că 
în ziua a şasea vor pregăti ce au adus şi va fi de două ori mai mult faţă de măsura pe care o adună zilnic.’ 
Moise şi Aaron au spus tuturor copiilor lui Israel: ‚Deseară veţi şti că Domnul v-a scos din ţara Egiptului şi 
dimineaţa veţi vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit murmurele împotriva Domnului; şi ce suntem noi, 
ca să murmuraţi împotriva noastră?’” Versetele 4-7. 

Următoarea dimineaţă, când roua s-a dus, „iată, pe faţa pustiei se aşezase ceva rotund, precum bruma pe 
pământ. Când copiii lui Israel au văzut-o, au spus unul către altul: ‚Este mană.’, căci nu ştiau ce este. Moise 
le-a spus: ‚Aceasta este pâinea pe care v-a dat-o Domnul să o mâncaţi’. Aşa a poruncit Domnul: ‚Strângeţi 
din ea fiecare om pentru mâncarea lui, un omer pentru fiecare om, în conformitate cu numărul de persoane; 
fiecare om să ia pentru cei care sunt în cortul lui. Şi copiii lui Israel aşa au făcut şi au strâns, unii mai mult, 
unii mai puţin. Când au măsurat cu omerul, cel care a strâns mai mult nu a avut nimic peste, şi cel care a 
strâns mai puţin nu ducea lipsă; fiecare a strâns cât îi trebuia pentru hrană. ’” Versetele 14-18. 

„Şi Moise a zis: ‚Nimeni să nu lase din ea până dimineaţa.’ Fără să se împotrivească, nu au ascultat de 
Moise şi unii au păstrat din ea până dimineaţa şi a făcut viermi şi s-a împuţit; Moise s-a mâniat pe ei. Fiecare 
a strâns cât i-a trebuit pentru hrană şi când venea căldura soarelui, se topea.” Versetele 19-21. 

„S-a întâmplat că în ziua a şasea au strâns de două ori mai multă pâine, doi omeri pentru fiecare om; şi 
fiecare dintre conducătorii adunării a venit şi i-a spus lui Moise. Şi Moise le-a răspuns: ‚Aşa a spus Domnul: 
Mâine este odihna sfântului Sabat pentru Domnul; coaceţi ce aveţi de copt astăzi, fierbeţi ce aveţi de fiert şi 
păstraţi până a doua zi dimineaţa ce va rămâne.’ Au păstrat până dimineaţa cum a poruncit Moise; şi nu s-a 
împuţit, nici nu era vreun vierme în ea. Moise a spus: ‚Mâncaţi-o astăzi, căci astăzi este Sabatul Domnului; 
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astăzi nu veţi găsi mană pe câmp. Şase zile veţi strânge, dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.’” 
Versetele 22-26. 

„Şi s-a întâmplat că unii din popor au ieşit în ziua a şaptea să strângă şi nu au găsit. Domnul i-a spus lui 
Moise: ‚Cât timp refuzaţi să păstraţi poruncile şi legile Mele? Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul, de aceea v-
a dat pâine pentru două zile; fiecare om să rămână la locul lui, nimeni să nu iasă din locul lui în ziua a 
şaptea.’ Aşa că poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.” Versetele 27-30. 

Acum avem toată istoria înaintea noastră şi putem studia lecţiile ei în detaliu. Amintiţi-vă că toate acestea 
nu au fost scrise pentru cei care luau parte, ci pentru noi. „Tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru 
învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea pe care o dau Scripturile să avem speranţă.” Dacă ei 
nu au învăţat lecţia pe care o plănuise Dumnezeu pentru ei din acel eveniment, avem un motiv şi mai mare ca 
noi să o învăţăm din acest raport. 

 
Testul 

 
Domnul a spus că va încerca poporul, dacă va umbla în legile Lui sau nu. Şi au fost testaţi în special prin 

Sabat. Dacă îl păstrau, nu era îndoială că vor păstra toată legea. Astfel, Sabatul a fost testul crucial al legii lui 
Dumnezeu. La fel este şi acum, după cum vor arăta următoarele puncte pe care deja le-am învăţat: 

1. Poporul a fost eliberat ca urmare a legământului făcut cu Avraam. Vezi Exodul 6:3, 4. Acel legământ a 
fost confirmat printr-un jurământ şi timpul făgăduinţei pe care Dumnezeu îl jurase lui Avraam se apropia. 
Avraam a păstrat legea lui Dumnezeu şi pe această bază a fost făgăduinţa continuată în descendenţii lui. 
Geneza 26:3-5. Domnul i-a spus lui Isaac că va împlini jurământul pe care l-a jurat tatălui său Avraam, 
„pentru că Avraam a ascultat de glasul Meu şi a păzit porunca Mea, legile Mele”. Acum, când Dumnezeu îi 
scotea pe copiii lui Avraam din Egipt, ca împlinire a jurământului, Şi-a propus să îi testeze să vadă dacă, la 
rândul lor, vor umbla în legea Sa; şi punctul la care au fost testaţi a fost Sabatul. Aceasta dovedeşte fără 
îndoială că Avraam a păzit Sabatul şi că se găsea în legământul făcut cu el. Era o parte a neprihănirii prin 
credinţă pe care Avraam a avut-o înainte să fie circumcis. 

2. „Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după făgăduinţă.” Acum, 
de vreme ce Sabatul – exact acelaşi pe care israeliţii l-au păstrat în pustie şi pe care descendenţii lui Iacov l-
au păstrat sau, au pretins că l-au păstrat, până în ziua de azi – era în legământul făcut cu Avraam, înseamnă 
că este Sabatul pe care creştinii trebuie să îl păstreze. 

3. Deja am învăţat că speranţa noastră este aceeaşi cu cea pusă înaintea lui Avraam, Isaac şi Iacov şi a 
tuturor copiilor lui Israel. „Speranţa făgăduinţei făcute de Dumnezeu părinţilor” era aceea pentru care 
apostolul Pavel a fost judecat (Fapte 26:6); iar făgăduinţa pentru cei credincioşi este că vor sta împreună cu 
Avraam, Isaac şi Iacov în împărăţia lui Dumnezeu. Domnul Şi-a întins a doua oară mâna ca să elibereze 
rămăşiţa poporului Său şi de aceea, testul ascultării în acest timp este acelaşi care a fost la început. Sabatul 
este memorialul puterii lui Dumnezeu drept Creator şi Sfinţitor; şi în solia care anunţă ceasul judecăţii lui 
Dumnezeu, Evanghelia veşnică, pregătirea pentru sfârşit, este predicată în cuvintele: „închinaţi-vă Celui ce a 
făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor.” Apocalipsa 14:6, 7. 

Acest test a fost dat înainte ca legea să fie rostită pe Sinai şi înainte ca poporul să ajungă în acel loc. 
Totuşi, înţelegem că fiecare trăsătură a legii era deja cunoscută. Atât de departe era darea legii pe Sinai ca 
prima vestire a ei, încât cu mai mult de o lună înainte, copiii lui Israel au fost testaţi; iar cuvintele: „Cât timp 
refuzaţi să păziţi poruncile şi legile Mele?” arată că ei le ştiau de mult timp şi deseori le-au călcat prin 
necredinţa lor. 

Când ajungem la evenimentele legate de darea legii, vom putea vedea mai clar decât acum că Sabatul pe 
care trebuia să îl respecte iudeii nu a putut fi nicidecum afectat de moartea lui Hristos, ci a fost pentru 
totdeauna identificat cu Evanghelia, cu secole înainte de răstignire. Totuşi, trebuie să mai observăm un punct 
cu privire la imutabilitatea zilei de Sabat. 

Oamenilor li s-a spus: „Şase zile să strângeţi; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi”. Aceasta 
este exact expresia folosită în porunca a patra. „Şase zile să lucraţi şi să faceţi lucrul vostru, dar ziua a şaptea 
este Sabatul Domnului Dumnezeului vostru; să nu faceţi nici o lucrare în ea.” Mulţi oameni au fost conduşi 
să creadă că porunca nu este hotărâtă în cerinţa ei şi că Sabatul nu este fixat într-o zi anumită, dacă este 
precedat de şase zile de lucru. Raportul cu oferirea manei arată că aceasta este o idee greşită şi că porunca nu 
cere doar a patra parte nedefinită a timpului, ci ziua a şaptea a săptămânii. 

Oferirea manei arată foarte mult că Sabatul era o zi hotărâtă şi că omul nu a fost lăsat să decidă asupra 
zilei. Mai mult, a arătat că „ziua a şaptea” nu înseamnă a şaptea parte a timpului, ci o anumită zi care 
revenea. Dacă „ziua a şaptea” ar fi însemnat a şaptea parte a timpului, atunci „ziua a şasea” ar fi însemnat de 
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asemenea a şasea parte a timpului; dar, dacă toţi copiii lui Israel ar fi acţionat pe baza acestei presupuneri, ar 
fi fost în dificultate încă de la început. 

Există numai o perioadă de şapte zile şi aceasta este săptămâna cunoscută de la creaţie. Dumnezeu a 
lucrat şase zile şi în acele prime şase zile El Şi-a terminat lucrarea de creaţie; „S-a odihnit în ziua a şaptea de 
toată lucrarea pe care o făcuse. Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o; căci în ea S-a odihnit 
El de toată lucrarea pe care a creat-o şi a făcut-o.” Geneza 2:2, 3. De aceea, atunci când Dumnezeu spune că 
ziua a şaptea este Sabatul, înseamnă că Sabatul este ziua a şaptea a săptămânii, ziua care este cunoscută în 
mod obişnuit ca sâmbătă. Ziua a şasea, în care copiii lui Israel trebuia să se pregătească pentru Sabat, este 
ziua a şasea a săptămânii, în mod obişnuit numită vineri. 

Acest lucru este stabilit de inspiraţie dincolo de orice îndoială. În raportul răstignirii şi îngropării lui 
Hristos, ni se spune că femeile au venit la mormânt „la sfârşitul Sabatului, pe când începea să se arate zorile 
primei zile a săptămânii” (Matei 28:1); un alt scriitor spune „când a trecut Sabatul”. Marcu 16:1. Facem 
referire la aceste texte pentru a arăta că prima zi a săptămânii urmează imediat Sabatului şi că nici un timp nu 
a intervenit între sfârşitul Sabatului şi vizita femeilor la mormânt. Acum, când citim raportul din Luca, 
învăţăm că atunci când Hristos a fost îngropat, „acea zi era ziua pregătirii şi se apropia Sabatul”. Femeile au 
venit şi au văzut unde L-au pus „şi s-au întors, au pregătit mirodenii şi untdelemn şi s-au odihnit în ziua 
Sabatului după poruncă”. Şi „în prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, au venit la mormânt”. Luca 23:54-
56; 24:1. 

Sabatul a urmat „zilei pregătirii” şi a precedat „prima zi a săptămânii”. Prin urmare, Sabatul era a şaptea 
zi a săptămânii. Dar era „ziua Sabatului după poruncă”. De aceea, Sabatul poruncii nu este altul decât a 
şaptea zi a săptămânii. Aceasta a fost ziua pe care în mod special Dumnezeu a marcat-o ca fiind Sabatul, 
realizând minuni în onoarea lui timp de patruzeci de ani. Acest adevăr să fie bine luat în considerare. Să ne 
amintim că oriunde se vorbeşte în Biblie despre Sabat, se referă la ziua a şaptea a săptămânii şi numai la 
aceasta. Faptul că acest Sabat al poruncii a patra, împreună cu toată legea, a fost cu mult timp înainte de 
zilele lui Moise legat de Evanghelia lui Isus Hristos, va fi evident pe măsură ce înaintăm în studiu. 

 
- The Present Truth, 8 octombrie 1896 
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24. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Viaţă de la Dumnezeu 
 

Ascultaţi şi trăiţi 
 

a sfârşitul pribegiei prin pustie, Moise a spus poporului: „Să respectaţi toate poruncile pe care vi le 
dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi să stăpâniţi ţara pe care a jurat-o Domnul părinţilor 

voştri. Să îţi aminteşti tot drumul pe care te-a condus Domnul Dumnezeul tău în aceşti patruzeci de ani în 
pustie, ca să te umilească, să te facă să suferi de foame şi să te hrănească cu mană pe care nu o cunoşteai, nici 
tu, nici părinţii tăi; ca să te facă să cunoşti că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura Domnului va trăi omul.’” Deuteronom 8:1-3. 

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător.” Evrei 4:12. Hristos a spus: „Cuvintele pe care vi le spun Eu 
sunt spirit şi viaţă.” Ioan 6:63. Prin profetul Isaia, El a spus: „Aplecaţi-vă urechea şi veniţi la Mine; ascultaţi, 
şi sufletul vostru va trăi.” Isaia 55:3. „Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum este, când morţii 
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu; şi cei care vor auzi vor trăi.” Ioan 5:25. Acel timp sosie când copiii lui 
Israel erau în pustie. Prin oferirea manei, El îi învăţa că omul putea trăi doar prin „fiecare cuvânt care iese 
din gura lui Dumnezeu”. 

Observaţi acest lucru cu atenţie! Dumnezeu îi încerca prin mană dacă vor umbla sau nu în legea Lui. Dar 
în acelaşi timp îi învăţa că legea este viaţă. Isus a spus: „Ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică.” Ioan 12:50. 
Trebuia ca ei să ţină poruncile ca să poată trăi, dar le puteau păzi numai auzindu-le. Viaţa este în porunci şi 
nu în individul care încearcă să le păstreze. El nu poate obţine viaţă din eforturile lui, ci trebuie să ia viaţă din 
porunci. Harul domneşte prin neprihănire spre viaţă veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Motivul este 
că însuşi Cuvântul este viaţă şi dacă ascultăm cu atenţie de el, acesta ne va face vii. „O, dacă ai fi ascultat 
poruncile Mele! Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi neprihănirea ta ca valurile mării.” Isaia 48:18. 

Isus a spus: „Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile”. Matei 19:17. Dar nu primim neprihănirea şi 
viaţa prin eforturile noastre de a ne conforma la un anumit standard sau de a ne măsura după el pentru a 
vedea ce progres am făcut. Un asemenea curs produce farisei, nu creştini. Avraam a ţinut toate poruncile lui 
Dumnezeu şi totuşi, nici un rând din ele nu era scris. Cum a făcut-o? Ascultând de glasul lui Dumnezeu şi 
încrezându-se în El. Dumnezeu a mărturisit că el avea neprihănirea prin credinţă. 

În acelaşi fel în care l-a condus pe Avraam, conducea Dumnezeu şi pe copiii lui Israel. Le-a vorbit prin 
profeţi, iar prin minunile ce le-a făcut eliberându-i din Egipt le-a arătat puterea Sa de a lucra neprihănirea în 
ei. Dacă ar fi ascultat de glasul Lui şi L-ar fi crezut, nu ar fi existat nici o greutate cu privire la neprihănirea 
lor. Dacă doar s-ar fi încrezut în Dumnezeu şi nu în ei înşişi, El ar fi fost responsabil de neprihănirea şi viaţa 
lor. „Ascultă-Mă, poporul Meu, şi îţi voi mărturisi; o, Israel, dacă Mă vei asculta, nu va fi nici un dumnezeu 
străin în tine; nici nu te vei închina la un dumnezeu străin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos 
din ţara Egiptului; deschide-ţi gura larg şi Eu ţi-o voi umple.” Psalmul 81:8-10. „Binecuvântaţi sunt cei care 
flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi umpluţi.” Matei 5:6. Prin oferirea manei, Dumnezeu 
încerca să îi înveţe acest fapt şi raportându-l, se aşteaptă să îl învăţăm şi noi. Să studiem deci puţin mai 
îndeaproape! 

 
Pâinea vie 

 
Apostolul Pavel ne spune că, în pustie, copiii lui Israel „au mâncat aceeaşi hrană spirituală”. 1 Corinteni 

10:4. Deja am citit cuvintele Domnului când a făgăduit să le dea hrană: „Iată, voi ploua cu pâine din cer 
pentru voi”. El „a poruncit norilor de deasupra şi a deschis uşile cerului”; „a plouat cu mană peste ei ca 
mănânce şi le-a dat” din „hrana cerului”; „omul a mâncat hrana îngerilor”. Psalmul 78:23-25. 

Hrana pe care au mâncat-o nu era un produs al ţării prin care treceau. Dacă ar fi fost aşa, ar fi avut-o mai 
înainte. Ci Scriptura ne spune că ea a fost plouată din cer. A venit direct de la Dumnezeu. Era „hrană 
spirituală”, „hrana îngerilor”. Ce ar fi fost pentru ei, dacă ar fi crezut, învăţăm din raportul unei alte ocazii, 
când o mulţime de oameni a fost într-un mod miraculos hrănită în deşert. 

În capitolul 6 din Ioan avem raportul unei alte oferiri de hrană în mod miraculos pentru mulţimea de 
oameni din pustie. Erau „în jur de cinci mii de bărbaţi, pe lângă femei şi copii” şi toată cantitatea de hrană 
din grup era formată din cinci pâini de orz şi doi peşti. Unul dintre discipoli a spus că cele două sute de 
penny pentru pâine nu ar fi suficiente nici măcar pentru ca fiecare să ia puţin. Acest „penny” despre care se 
vorbeşte este o monedă egală cu aproximativ opt penny şi jumătate, astfel că două sute de penny ar însemna 

L 



72 
 

mai mult de şapte livre, cu care s-ar putea cumpăra aceeaşi cantitate acum. Totuşi, chiar şi aceia nu ar fi 
oferit decât o masă sărăcăcioasă. Nu-i de mirare că Petru a spus despre cele cinci pâini şi cei doi peşti 
neînsemnaţi „Ce sunt aceştia la atâţia?”. 

Cu toate acestea, Isus „ştia ce va face”. A luat pâinile în mâini, a mulţumit şi apoi a dat pâinea ucenicilor, 
care au dat-o mulţimii. La fel s-a făcut şi cu peştii. Rezultatul a fost că din acea cantitate nesemnificativă care 
în mod obişnuit nu le-ar fi dat nici măcar gustul hranei, au fost toţi mulţumiţi şi au mai rămas şi 
douăsprezece coşuri pline cu firimituri. Era mai multă mâncare când terminaseră decât atunci când au 
început. 

De unde a venit acea pâine? Există un singur răspuns posibil, şi anume, a venit de la Domnul Însuşi. Viaţa 
divină care era în El, care este sursa întregii vieţi, a făcut ca pâinea să se înmulţească, la fel cum făcuse să 
crească cerealele din care este făcută. Mulţimea, deci, a mâncat de la Hristos Însuşi. Propria Lui viaţă a fost 
hrana pentru sufletele lor în acea zi. Minunea a fost realizată cu scopul de a li se satisface nevoile fizice 
imediate: dar era desemnată să îi înveţe o lecţie spirituală de o valoare mai mare, pe care Isus le-a prezentat-o 
în ziua următoare. 

Când oamenii L-au găsit pe Isus în ziua următoare, El i-a certat pentru că le păsa mai mult de pâini şi de 
peşti decât de hrana mai bună pe care El o avea pentru ei. A spus: „Nu lucraţi pentru hrana care piere, ci 
pentru acea hrană care rămâne pentru viaţa veşnică, pe care v-o va da Fiul omului, căci pe El L-a sigilat 
Dumnezeu Tatăl”. Ei I-au spus: „Ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu?”. Isus a răspuns: 
„Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi în Cel pe care L-a trimis”. Ioan 6:28, 29. Apoi, în ciuda 
lucrurilor pe care le-au văzut şi experimentat, I-au cerut un semn, spunând: „Ce semn ne arăţi Tu deci ca să 
vedem şi să credem? Ce lucrezi Tu?” Şi apoi, fără să realizeze că tocmai se repetase minunea pentru ei, au 
făcut referire la mană, spunând: „Părinţii noştri au mâncat mană în deşert, după cum este scris: ‚El le-a dat 
pâine din cer ca să mănânce.’” Versetele 30, 31. 

Atunci Isus le-a amintit că nu Moise a fost cel care le-a dat pâine în deşert, ci Dumnezeu singur oferă 
adevărata pâine din cer. El a spus: „Pâinea lui Dumnezeu este Cel care Se coboară din cer şi dă viaţă lumii”. 
Fără să înţeleagă însă ce a vrut Isus să le spună, au cerut ca să aibă întotdeauna pâinea vieţii, până ce le-a 
spus clar că El Însuşi este Pâinea vieţii: „Eu sunt Pâinea vieţii; cel care vine la Mine nu va flămânzi niciodată 
şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată”. Mai târziu le-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că cel care 
crede în Mine are viaţă veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit. 
Aceasta este pâinea care coboară din cer, ca un om să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie care 
a coborât din cer; dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi pentru totdeauna; şi pâinea pe care o dau 
este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” Versetele 32-51. 

La fel cum au mâncat pâinea care a venit de la Domnul Isus şi au fost întăriţi de ea, tot aşa, dacă ar fi 
crezut, ar fi primit viaţa spirituală de la El. Viaţa Sa este neprihănire şi toţi cei care mănâncă din El în 
credinţă trebuie să primească neprihănirea. Ca vechiul Israel, mâncau pâine din cer, şi la fel ca ei, nu au 
apreciat-o pentru a primi beneficiul ei deplin. 

 
- The Present Truth, 15 octombrie 1896 
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25. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Viaţă din Cuvânt 
 

udeii au găsit ca fiind prea greu să creadă cuvintele lui Hristos, şi anume că El Se va da pe Sine Însuşi 
pentru ca ei să Îl mănânce. Au spus: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”. Isus 

a repetat afirmaţia chiar mai accentuat şi apoi a spus: „Spiritul este Cel care înviorează dă viaţă; trupul nu 
foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le spun Eu sunt Spirit şi viaţă”. 

Dacă fiecare dintre ei ar fi putut mânca trupul lui Hristos aşa cum stătea acolo, iar carnea pe care o 
mâncau era înlocuită, aşa încât să fi putut continua să mănânce din ea, ducând-o în stomac şi asimilând-o, nu 
ar fi primit nici un beneficiu durabil din ea. Nici un bun spiritual nu ar fi venit peste ei. Acel lucru deja îl 
făcuseră de fapt, atunci când au mâncat pâinea care a venit din viaţa care era în trupul Lui; dar din acel lucru 
nu au găsit nici un folos. Astfel, dacă pretenţia romană ar fi adevărată, că preoţii au puterea de a transforma 
pâinea în trupul real al lui Hristos, nu ar fi nici un folos în acest lucru. Oamenii pot mânca din el şi să fie la 
fel de slabi ca întotdeauna. „Carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le spun Eu sunt Spirit şi viaţă.” 
Ioan 6:63. 

„Prin Cuvântul Domnului au fost făcute cerurile; şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.” Psalmul 33:6. 
El a vorbit şi a spus: „Să dea pământul iarbă cu sămânţă şi pomi fructiferi purtând fructul după soiul lor, a 
căror sămânţă este în el, şi aşa a fost.” Geneza 1:11. Toată viaţa plantelor este doar manifestarea vieţii 
Cuvântului lui Dumnezeu. Viaţa care exista în Cuvântul Său a făcut ca cerealele să crească la început şi 
aceeaşi viaţă le-a făcut să crească de atunci încoace. De aceea, toată mâncarea pe care o mănâncă oamenii 
este cea care vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem vedea viaţa într-un grăunte de grâu, dar când 
mâncăm pâinea care este făcută din el, o experimentăm. Dar tăria fizică pe care o primim din hrană este doar 
lucrarea Cuvântului Domnului. Acum, dacă nu Îl recunoaştem pe Dumnezeu în acest lucru, nu obţinem decât 
tărie fizică; dar dacă în toate Îl vedem şi Îl recunoaştem pe Dumnezeu, primim din viaţa neprihănirii Sale. El 
spune: „Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va direcţiona cărările.” Proverbe 3:6. 

Când Dumnezeu ne direcţionează cărările, acele drumuri vor fi drepte; căci „cât despre Dumnezeu, calea 
Sa este desăvârşită”. Psalmul 18:30. Oamenii care au mâncat din pâini în deşert, nu L-au crezut pe Domnul şi 
nu au recunoscut viaţa Sa şi de aceea nu au dobândit viaţa spirituală din ele. La fel a fost cu copiii lui Israel 
din pustie. „Nu au crezut în Dumnezeu şi nu s-au încrezut în mântuirea Lui; deşi El a poruncit norilor de sus 
şi a deschis uşile cerului, a plouat asupra lor cu mană ca să mănânce şi le-a dar hrana cerului.” Psalmul 
78:22-24. Astfel, cu toate că într-adevăr ei se hrăneau cu viaţa lui Hristos, nu au primit viaţă spirituală din 
cauza necredinţei lor oarbe. În oferirea manei, Dumnezeu le dădea aceeaşi lecţie pe care a dat-o Hristos 
mulţimii din deşert, şi anume, Cuvântul Său este viaţă şi „omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt 
care iese din gura lui Dumnezeu”. 

Mana a fost testul lor pentru loialitatea faţă de legea lui Dumnezeu, în special faţă de Sabat, ca sigiliu al 
legii. Dar în mană ei Îl luau pe Hristos, dacă ar fi realizat acest lucru. De aceea, trebuie să învăţăm că doar 
dacă Îi permitem lui Hristos să locuiască în inimile noastre prin credinţa în Cuvântul Său – nu doar o parte, ci 
totul – El va aduce în vieţile noastre păzirea întregii legi, inclusiv Sabatul. Fiecare cuvânt care provine din 
gura lui Dumnezeu este necesar vieţilor noastre. 

Este obişnuit printre creştini să mulţumească atunci când mănâncă. Este la fel de mult un motiv pentru 
mulţumire atunci când bem sau când primim orice altă binecuvântare a lui Dumnezeu. „În toate, aduceţi 
mulţumiri; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi.” Problema este că prea des 
mulţumirea este doar o formă. Este adesea făcută pentru că a devenit un obicei şi nu din inimă. Ce înseamnă 
ea de fapt? Înseamnă că mâncarea şi băutura noastră şi tot ce primim pentru vieţile noastre vine de la 
Dumnezeu. Totul este o manifestare a dragostei Lui faţă de noi. Dar de vreme ce „Dumnezeu este iubire”, 
manifestarea iubirii Lui este manifestarea vieţii Sale. Împărtăşindu-ne din darurile iubirii Lui, în realitate ne 
împărtăşim din El. Acum, dacă recunoaştem acest lucru în continuu, fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem 
altceva, totul va fi făcut spre lauda lui Dumnezeu. Vom trăi ca în prezenţa Lui apropiată. Ştiind că viaţa Lui 
este neprihănire şi Cuvântul Său este viaţă, mulţumirile noastre pentru mâncare vor fi mulţumiri pentru 
Cuvântul Său. 

Cine nu poate vedea că o astfel de viaţă trebuie în mod necesar să fie o viaţă neprihănită? Cu hrana 
noastră zilnică ne hrănim cu Hristos şi bineînţeles, cu neprihănirea Lui. Aceasta doreşte Dumnezeu ca noi să 
învăţăm din raportul cu oferirea manei. Era viaţa lor şi dacă L-ar fi recunoscut pe Hristos în ea, viaţa lor ar fi 
fost neprihănirea legii. Dar hrana noastră zilnică vine de la Dumnezeu la fel de sigur cum a venit a lor. Să 
învăţăm această lecţie pe care ei au neglijat-o! 
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O lecţie de egalitate 
 

În raportul cu oferirea manei, găsim repetată des afirmaţia: „fiecare om a strâns cât îi trebuia pentru 
hrană”. Li s-a spus să strângă şi pentru cei care erau în corturi. „Şi copiii lui Israel aşa au făcut, unii mai 
mult, unii mai puţin. Când au măsurat un omer, cel care a strâns mai mult nu a avut nimic peste, cel care a 
strâns mai puţin nu a dus lipsă.” Exodul 16:17, 18. 

Este ceva minunat aici. Pare o minune, şi într-un sens aşa era; dar minunea nu a constat în faptul că marea 
cantitate a unui om s-a micşorat dintr-o dată, iar jumătatea de măsură a altuia s-a umplut într-un mod 
misterios. Apostolul Pavel ne ajută să înţelegem. Scriind fraţilor corinteni, în ceea ce priveşte oferirea, el a 
spus: „Nu spun că unii oameni să fie uşuraţi, iar voi împovăraţi; dar, ca o egalitate, acum, în acest timp, 
abundenţa voastră să fie o provizie pentru lipsurile lor, pentru ca abundenţa lor să fie de asemenea o provizie 
a lipsurilor voastre; pentru ca să fie egalitate, după este scris: ‚Cel care a strâns mult, nu a avut nimic peste; şi 
cel care a strâns puţin nu a dus lipsă.’” 2 Corinteni 8:13-15. 

Minunea a fost o minune a harului lui Dumnezeu în a da. Cel care a strâns mult nu a avut nimic peste, 
pentru că a împărţit cu cineva care avea mai puţin sau care nu a putut să strângă nimic; şi astfel, cel care a 
strâns puţin nu a dus lipsă. Şi astfel, descoperim că atunci, în pustie, era acelaşi principiu care acţiona în 
biserică după ziua Cincizecimii. „Şi mulţimea celor ce credeau era o inimă şi un suflet; nimeni dintre ei nu 
spunea că ceva din lucrurile pe care le poseda era al lui, ci aveau toate lucrurile în comun. Cu mare putere au 
dat apostolii mărturie despre învierea Domnului Isus; şi mare har era peste ei toţi. Nu era nimeni între ei care 
să ducă lipsă.” Fapte 4:32-34. 

Vorbim mult despre greşelile vechiului Israel; este bine să luăm în considerare uneori şi cealaltă parte. Cu 
toate greşelile lor, nu au avut nimic în afară de ce este obişnuit pentru oameni. Nu au fost mai răi decât sunt 
oamenii în general şi uneori s-au înălţat pe culmi ale credinţei şi încrederii care sunt rar văzute astăzi. Nu 
trebuie să presupunem că au păstrat întotdeauna această bunătate şi că nu erau şi lacomi printre ei. La fel a 
fost şi în istoria dată în Faptele apostolilor. Dar este suficient să ştim ce au făcut cel puţin o parte a timpului 
şi că Dumnezeu a aprobat. Dumnezeu le-a dat pâine din belşug. Partea lor era doar să o strângă. Aşa că nu 
exista motiv pentru care să nu o împartă cu fraţii lor nevoiaşi. Într-adevăr, dacă ne uităm la acest lucru de la 
distanţă, pare cel mai natural lucru din lume. 

Dar condiţia noastră este la fel ca a lor. Nu avem nimic în afară de ceea ce vine de la Dumnezeu. El dă şi 
tot ce putem face noi este să strângem darul Lui. De aceea, nu trebuie să considerăm vreuna din posesiunile 
noastre ca ale noastre, ci să le păstrăm cu încredere pentru El. Dar observaţi că acest lucru era foarte diferit 
de orice formă a tuturor formelor moderne de comunism. Nu era o împărţire a proprietăţii prin lege, ci o 
oferire zilnică a celor tari faţă de cei slabi. Nimeni nu strângea pentru viitor, lăsând pe alţii lipsiţi de nevoile 
prezente, ci se încredeau în Dumnezeu pentru suport zilnic. 

Acel soi de comunism nu poate fi atins prin nici un plan omenesc. Este rezultatul dragostei lui Dumnezeu 
în inimă. „Cel care are din bunurile acestei lumi şi îl vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide compasiunea 
pentru el, cum locuieşte dragostea lui Dumnezeu în el?” „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus 
Hristos, că, deşi era bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi, prin sărăcia Lui, să vă îmbogăţiţi.” 
Acest har şi această iubire caracterizează adevăratul Israel. 

 
- The Present Truth, 22 octombrie 1896 
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26. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Apă din stâncă – apa vie 
 

„Stâncă a veacurilor crăpată pentru mine, 
Lasă-mă să mă ascund în Tine” 

 
oţi copiii lui Israel au mers de la pustia Sin, prin călătoriile lor, după porunca Domnului şi au tăbărât 
la Refidim; acolo nu era apă pentru ca poporul să bea. De aceea poporul s-a certat cu Moise şi a spus: 

‚Dă-ne apă să bem.’ Moise le-a spus: ‚De ce vă certaţi cu mine? De ce ispitiţi pe Domnul?’ Şi poporul a 
însetat acolo şi a murmurat împotriva lui Moise şi a spus: ‚De ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne omori de sete 
pe noi, pe copiii noştri şi vitele noastre?’ Şi Moise a strigat la Domnul, spunând: ‚Ce să fac acestui popor? 
Aproape că erau gata să mă omoare cu pietre.’ Şi Domnul i-a spus lui Moise: ‚Treci înaintea poporului şi ia 
din bătrânii lui Israel cu tine; şi toiagul, cu care ai lovit râul, ia-l în mâna ta şi mergi. Iată, Eu voi sta înaintea 
ta pe stânca Horeb; vei lovi stânca şi va ieşi apă din ea pentru ca poporul să bea.’ Moise a făcut aşa înaintea 
bătrânilor lui Israel. A numit acel loc Masa şi Meriba, din cauza certei poporului Israel şi pentru că au ispitit 
pe Domnul, zicând: ‚Este Domnul printre noi sau nu?’” Exodul 17:1-7. 

Am văzut că în mană, Dumnezeu dădea poporului hrană spirituală. În acelaşi fel citim cu referire la 
evenimentul tocmai relatat, că „au băut aceeaşi băutură spirituală; căci au băut din Stânca ce îi urma 
[margine, „care mergea împreună cu ei”]; şi acea Stâncă era Hristos.” 1 Corinteni 10:4. 

Apa este unul din lucrurile esenţiale pentru viaţă. Este un simbol al vieţii. Fără o cantitate potrivită de apă, 
atât animalele cât şi plantele încetează să existe. Acei oameni din deşert erau gata să piară dacă nu li s-ar fi 
dat apă. De aceea, apa a însemnat viaţă pentru ei. Oricine a suferit de sete poate să realizeze cum au înviat 
spiritele copiilor lui Israel şi cum noua viaţă răsărea în ei în timp ce beau din acea apă proaspătă, vie, care 
ţâşnise din stânca lovită. 

„Acea Stâncă era Hristos.” De multe ori Domnul este reprezentat printr-o stâncă. „Domnul este Stânca 
mea, Fortăreaţa şi Eliberatorul meu.” Psalmul 18:2. „Domnul este neprihănit; El este Stânca mea şi în El nu 
este nici o nelegiuire.” Psalmul 92:15. „Atribuiţi măreţia Dumnezeului nostru! El este Stânca, lucrarea Lui 
este desăvârşită; căci toate căile Lui sunt judecată; El este un Dumnezeu al adevărului, fără nelegiuire, corect 
şi drept.” Deuteronom 32:3, 4. Isus Hristos este Stânca pe care este construită biserica – „piatra vie, lepădată 
într-adevăr de oameni, dar aleasă de Dumnezeu şi preţioasă”, pe care, dacă venim la El, suntem „zidiţi o casă 
spirituală”. 1 Petru 2:4, 5. Atât profeţii cât şi apostolii au zidit pe El nu numai ca „piatră din capul unghiului” 
(Efeseni 2:20), ci ca singura temelie ce poate fi pusă. 1 Corinteni 3:11. Oricine nu construieşte pe El, 
construieşte pe nisip mişcător. 

Stânca pe care poporul a văzut-o în deşert era doar o ilustraţie a Stâncii Isus Hristos, care a stat pe ea, dar 
pe care nu L-au văzut. Stânca nu putea oferi apă. Nu exista o provizie în ea care, odată ieşită din ea, să 
continue să curgă mereu proaspătă şi dulce. Nu avea viaţă. Dar Hristos, „Autorul vieţii”, a stat pe ea şi de la 
El a venit apa. Nu trebuie să teoretizăm în acest caz, pentru că Scriptura ne spune clar că poporul a băut din 
Hristos. 

Acest lucru trebuie să fi fost evident pentru oricine s-a gândit o clipă la această chestiune. Într-adevăr, apa 
a fost dată ca un răspuns direct la întrebarea îndoielnică „Este Domnul printre noi sau nu?”. Oferindu-le apă 
din stânca solidă în deşertul uscat şi sterp, Domnul a arătat poporului că era în mod real printre ei; pentru că 
numai El putea să facă aşa ceva. 

Dar El nu era printre ei doar ca un musafir. El era viaţa lor şi această minune era desemnată să îi înveţe 
acest adevăr. Ei ştiau că apa era singura lor speranţă de viaţă şi nu au putut să vadă că apa care îi înviase a 
venit direct de la Domnul. De aceea, cei care s-au oprit să se gândească trebuie să fi văzut că El era viaţa şi 
sprijinul lor. Fie că ştiau, fie că nu ştiau, ei beau direct de la Hristos, adică, primeau viaţa Sa. La El este 
„izvorul vieţii”. Psalmul 36:9. 

Toată diferenţa a constat în faptul dacă poporul a recunoscut sau nu pe Hristos ca sursă a vieţii lor. Dacă 
L-au recunoscut, dacă au băut în credinţă, au primit viaţă spirituală din Stâncă. Dacă nu L-au recunoscut pe 
Domnul în minunatul Său dar, atunci apa nu însemna pentru ei mai mult decât însemna pentru vitele lor. 
„Omul care stă în cinste şi care nu înţelege este precum fiarele care pier.” Psalmul 49:20. Dar când oamenii, 
cu abilităţile lor superioare, nu L-au recunoscut mai mult pe Dumnezeu în darul Său decât au făcut-o vitele, 
s-au dovedit cu mai puţin discernământ decât vitele. „Boul îşi cunoaşte stăpânul; măgarul îşi cunoaşte ieslea 
stăpânului; dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu mă ia în considerare.” Isaia 1:3. 
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Faţă de minunea cu apa din Stâncă – Domnul Însuşi – putem înţelege mai bine forţa cuvintelor Lui când, 
după aceea a exprimat astfel măreţia păcatului lor prin faptul că s-au depărtat de El: „Miraţi-vă, ceruri şi 
înspăimântaţi-vă grozav, spune Domnul. Căci poporul Meu a săvârşit două rele; M-au părăsit pe Mine, 
izvorul apelor vii şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu ţin apă.” Ieremia 2:12, 13. 

Psalmistul a spus despre Domnul: „El este Stânca mea şi în El nu este nici o nelegiuire.” Viaţa Lui este 
neprihănire. De aceea, cei care trăiesc prin credinţa în El trăiesc vieţi neprihănite. Apa care a venit din 
Stâncă, în deşert, era pentru viaţa oamenilor. Era propria viaţă a lui Hristos. Dacă în timp ce beau din ea ar fi 
recunoscut sursa din care venea, ar fi băut în neprihănire şi ar fi fost binecuvântaţi cu neprihănire, căci este 
scris: „Binecuvântaţi sunt cei care flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi umpluţi”. Matei 
5:6. Dacă însetăm după neprihănire şi suntem umpluţi, se întâmplă numai pentru că bem neprihănirea după 
care însetăm. 

Isus Hristos este izvorul apei vii. Astfel, când femeia samariteancă şi-a exprimat uimirea când El a cerut 
să bea de la ea în timp ce venise să scoată din fântâna lui Iacov, El i-a spus: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui 
Dumnezeu şi cine este Cel ce îţi zice: ‚Dă-Mi să beau’ tu singură ai fi cerut de la El şi El ţi-ar fi dat apă vie.” 
Şi apoi, pe când se gândea ea încă la cuvintele Lui, a adăugat: „Oricine va bea din apa aceasta îi va fi iarăşi 
sete; dar oricine va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va înseta niciodată; ci apa pe care i-o voi da va fi în 
el un izvor de apă ţâşnind spre viaţă veşnică.” Ioan 4:10-14. 

Apa vie poate fi băută acum de „oricine vrea”. Căci „Spiritul şi Mireasa spun: ‚Vino! ’ Şi cel ce aude să 
zică: ‚Vino! ’ Celui ce îi este sete să vină. Oricine vrea, să vină să ia apa vieţii gratuit.” Apocalipsa 22:17. 

Această apă a vieţii din care suntem toţi invitaţi să bem gratuit este „râul limpede cu apa vieţii, limpede 
precum cristalul, care provine de la tronul lui Dumnezeu şi al Mielului”. Apocalipsa 22:1. Provine de la 
Hristos, pentru că atunci când Ioan a văzut tronul, de la care vine apa vieţii, a văzut „în mijlocul tronului” un 
Miel care părea înjunghiat, având şapte ochi, care sunt cele şapte Spirite ale lui Dumnezeu trimise peste tot 
pământul.” Apocalipsa 5:6. 

Dacă privim la Calvar vom vedea acest lucru şi mai clar. În timp ce Isus atârna pe cruce, „unul dintre 
soldaţi I-a străpuns coasta cu o suliţă din care a ieşit sânge şi apă”. Ioan 19:34. Acum „sunt trei care aduc 
mărturie, Spiritul, apa şi sângele; şi cele trei sunt de acord într-una singură”. 1 Ioan 5:8, R.V. Ştim că 
„sângele este viaţa” (Leviticul 17:11, 14) şi că „Spiritul este viaţa din pricina neprihănirii” (Romani 8:10); 
prin urmare, dacă Spiritul, apa şi sângele sunt de acord într-una singură, apa de asemenea trebuie să fie apa 
vieţii. Pe cruce, Hristos Şi-a vărsat viaţa pentru omenire. Trupul Lui era templul lui Dumnezeu şi în inima lui 
Dumnezeu trona; astfel, apa vieţii care a curs din coasta Lui rănită era aceeaşi apă a vieţii care curge de la 
tronul lui Dumnezeu, din care cu toţii putem bea şi trăi. Inima Lui este izvorul deschis „pentru păcat şi pentru 
necurăţie”. Zaharia 13:1. 

Spiritul lui Dumnezeu este Cel care aduce apa vieţii în noi; sau, mai degrabă, primind Spiritul Sfânt 
primim apa vieţii; acest lucru îl facem prin credinţa în Hristos, care este reprezentat prin Spiritul Sfânt. În 
ultima zi a sărbătorii corturilor, „Isus s-a ridicat şi a strigat: ‚Dacă cineva însetează, să vină la Mine şi să bea. 
Cel care crede în Mine, după cum spune Scriptura, dinăuntrul lui vor curge râuri de apă vie.’ Dar El vorbea 
despre Spiritul, pe care cei care crede în El Îl vor primi.” Ioan 7:37-39. 

Spiritul Sfânt primit în inimă ne aduce chiar viaţa lui Hristos, „viaţa veşnică ce era cu Tatăl şi care ni s-a 
arătat nouă”. 1 Ioan 1:2. Oricine primeşte de bună voie Spiritul Sfânt primeşte apa vieţii, care este una cu 
sângele lui Hristos care curăţă de orice păcat. Aceasta ar fi fost partea israeliţilor în deşert dacă ar fi băut în 
credinţă. În Stânca pe care a lovit-o Moise, ei L-au avut, precum galatenii din zilele lui Pavel, pe Isus Hristos 
„prezentat evident ca răstignit” printre ei. Galateni 3:1. Au stat la piciorul crucii lui Hristos la fel de real ca 
iudeii care au mers în număr mare din Ierusalim la Calvar. Mulţi dintre ei nu au cunoscut ziua cercetării lor şi 
de aceea au pierit în pustie, aşa cum mai târziu, iudeii nu L-au cunoscut pe Hristos, Cel răstignit şi astfel, au 
pierit în păcatele lor la distrugerea Ierusalimului. „Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat puterea să devină 
copii ai lui Dumnezeu, celor care cred în Numele Lui.” Ioan 1:12. 

Israeliţii din zilele lui Moise nu au avut nici o scuză pentru că nu L-au cunoscut pe Domnul, pentru că El 
li S-a arătat prin multe minuni puternice. Nu există scuză pentru că ei nu L-au recunoscut ca „Miel al lui 
Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii”, deoarece au avut dovezi zilnice că El era viaţa lor; stânca lovită 
în mod continuu le vorbea despre Stânca mântuirii lor care Îşi dădea viaţa pentru ei din coasta Sa lovită. 

Răscumpăraţii Domnului vor veni la Sion cu cântece, dar ele nu vor fi cântece forţate. Ei vor cânta pentru 
că sunt bucuroşi, pentru că nimic altceva decât cântecul poate exprima bucuria lor. Această bucurie este 
bucuria Domnului. El îi hrăneşte cu pâine din cer şi Îi face să bea din râul plăcerilor Sale. Adică, El li Se dă 
pe Sine. Dar când Domnul ni Se dă pe Sine, nu mai există nimic care să poată fi dat. „Cel care nu a cruţat 
nici chiar pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile în 
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mod gratuit?” Romani 8:32. Dumnezeu ni S-a dat nouă în faptul că ne-a dat viaţa Sa în Hristos; acest lucru 
era exprimat israeliţilor prin oferirea apei vii, care venea din Hristos. De aceea, ştim că tot ce are Evanghelia 
lui Hristos pentru oameni, era acolo pentru copiii lui Israel din deşert. 

Deja am învăţat că făgăduinţa lui Avraam era Evanghelia. Jurământul care a confirmat făgăduinţa este 
jurământul care ne dă o puternică mângâiere când fugim pentru refugiu la Hristos, în locul sfânt al lui 
Dumnezeu. Apa a venit din stâncă pentru a-i asigura pe israeliţi de harul gratuit al lui Dumnezeu şi de faptul 
că pot bea din viaţa lui Hristos, dacă ar fi crezut. Pentru a-i asigura că binecuvântarea lui Avraam, care 
înseamnă iertarea păcatelor prin neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, era pentru ei. Aceasta este arătat prin 
cuvintele: „El a deschis stânca şi apele au ţâşnit; au alergat în locurile uscate ca un râu. Căci El Şi-a amintit 
de făgăduinţa Sa sfântă şi de slujitorul Său Avraam.” Psalmul 105:41, 42. 

Isus Hristos este „Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii” (Apocalipsa 13:8), „care într-adevăr a fost 
hotărât înainte de întemeierea lumii”. 1 Petru 1:20. Crucea lui Hristos nu este un lucru de o zi, ci ea stă 
oriunde există păcătoşi de salvat de la cădere încoace. Este mereu prezentă, aşa că în mod continuu 
credincioşii pot spune împreună cu Pavel „Eu sunt răstignit împreună cu Hristos, şi totuşi trăiesc” Galateni 
2:20. Nu trebuie să ne uităm înapoi ca să vedem crucea, aşa cum nu a trebuit ca oamenii din timpurile 
străvechi să privească înainte pentru a o vedea. Ea stă cu braţele sale întinse acoperind secolele de la Edenul 
pierdut la Edenul restaurat şi peste tot şi întotdeauna oamenii nu trebuie decât să se uite în sus pentru a-L 
vedea pe Hristos „înălţat de pe pământ” atrăgându-i la Sine prin iubirea Sa veşnică ce curge către ei într-un 
izvor viu. 

 
Prezenţă reală 

 
Murmurând pentru apă, poporul a spus: „Este Domnul printre noi sau nu?”. Domnul a răspuns la această 

întrebare într-un sens foarte practic. A stat pe stânca Horeb şi le-a dat apă ca să bea şi să trăiască. Era cu 
adevărat acolo în persoană. Era prezenţa Lui reală. Nu era mai puţin real pentru că ei nu Îl puteau vedea. Şi, 
în timp ce le dădea dovezi că nu este departe de nici unul dintre ei, dacă ar fi simţit după El prin credinţă, L-
ar fi găsit şi primit pe El şi prezenţa Sa reală ar fi fost în ei la fel de adevărat ca apa pe care o beau. 

În mană, pâinea din cer, pe care israeliţii o mâncau în fiecare zi şi în apa din Stânca Isus Hristos, avem 
echivalentul exact al Cinei Domnului. Pâinea şi apa nu erau Hristos, la fel cum pâinea şi vinul nu pot fi în 
nici un fel schimbate în trupul şi sângele lui Hristos. Nu ar folosi la nimic şi dacă ar putea fi schimbate, 
deoarece „carnea nu foloseşte la nimic”. Ci ele arătau prezenţa reală tuturor celor care au ochii credinţei 
pentru a discerne trupul Domnului. Ele arătau că Hristos locuieşte în inimă prin credinţă la fel de real după 
cum simbolurile sunt primite în trup; şi la fel de real cum acele simboluri sunt asimilate şi devin carne, la fel 
de real, Hristos, Cuvântul, devine trup în toţi cei ce Îl primesc prin credinţă. Hristos este format înăuntru prin 
puterea Spiritului. 

Dumnezeu nu este un mit. Spiritul Sfânt nu este un mit. Prezenţa Lui este la fel de reală ca El Însuşi. 
Când Hristos spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă cineva aude glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la El 
şi voi cina cu el” (Apocalipsa 3:20), El face referire la un fapt real; şi când spune: „Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi cuvintele Mele; şi Tatăl Meu îl va iubi şi Noi vom veni la el şi ne vom face locuinţa cu el” (Ioan 
14:23), nu intenţionează să ne înşele cu o fantomă. El vine în trup astăzi la fel de real cum a venit în Iudeea. 
Arătarea Lui atunci avea scopul de a arăta tuturor oamenilor posibilitatea de a avea perfecţiunea Lui. Şi la fel 
cum vine în trup astăzi, în toţi cei care Îl primesc, la fel a făcut şi în zilele din vechime, când Israel era în 
pustie; da, chiar în zilele lui Avraam şi ale lui Abel. Putem să ne obosim în speculaţii referitoare la cum este 
posibil acest lucru şi să murim de inaniţie spirituală în acest fel sau putem „să gustăm şi să vedem că Domnul 
este bun” şi să găsim în prezenţa Sa împlinire şi „bucurie deplină”. 

 
- The Present Truth, 29 octombrie 1896 
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27. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Învăţături intuitive 
 

umnezeu Se ocupă de noi ca de nişte copii şi ne învaţă prin lecţii intuitive, concrete. Prin lucrurile pe 
care le putem vedea, El ne învaţă lucrurile pe care ochiul muritor nu le poate vedea. Astfel, în apa 

care a curs din stâncă şi în apa şi sângele care au curs din coasta lui Hristos, învăţăm realitatea vieţii pe care 
Hristos o dă celor care cred în El. Lucrurile spirituale nu sunt imaginare, ci reale. Oamenii din pustie puteau 
şti că apa care le înviora trupurile venea direct de la Hristos şi din aceasta puteau cunoaşte că El le poate da 
în realitate viaţă. Nu puteau şti cum, dar acest lucru nu era necesar. Era suficient ca ei să ştie realitatea. 

Dacă noi credem Cuvântul, ştim că bem la fel de direct de la Hristos aşa cum au făcut israeliţii în pustie. 
El a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor. „În El se ţin toate lucrurile.” Apa pe care o bem, venind 
din pământ, este cu adevărat de la El ca cea care a ţâşnit din stânca Horeb. „El strânge adâncurile în 
mormane.” Psalmul 33:7. 

Oamenii vorbesc despre apa pământului ca un „produs natural”, aproape cu gândul că există prin sine 
însăşi. Căderea ploii şi izvorul care curge sunt considerate „cauze naturale”. Aceştia sunt termeni de 
convenienţă pentru a evita să dea slava lui Dumnezeu. Staţi lângă un râu de apă limpede, lucioasă în timp ce 
se grăbeşte pe calea sa de la izvorul din munţi. Se schimbă mereu, totuşi este mereu acelaşi. Fără să înceteze 
curgerea sa, de ce nu se epuizează provizia de apă? Există acolo vreun rezervor de o capacitate infinită în 
inima pământului care permite pârâului să „meargă înainte pentru totdeauna”, fără să îşi diminueze 
cantitatea? Nu este ceva minunat în curgerea aceasta constantă? „Oh, nu”, spune omul care cunoaşte tot, 
„este o chestiune foarte simplă; apa de pe suprafaţa pământului este dusă la nori, iar aceştia dau ploaie care 
păstrează provizia de apă bună în mod constant.” Dar cine face să plouă? „Domnul este adevăratul 
Dumnezeu, El este Dumnezeul cel viu şi un Rege veşnic… Când Îşi ridică glasul, este o mulţime de ape în 
ceruri şi El face ca aburii să urce de la marginile pământului.” Ieremia 10:10-13. El este „Dumnezeul cel 
viu” şi fenomenele „naturii” nu sunt decât manifestări ale activităţii Lui fără încetare. 

Fără îndoială că israeliţii din deşert au încetat curând să privească curgerea apei din stâncă drept ceva 
miraculos. Fără îndoială, mulţi dintre ei, chiar la început, niciodată nu s-au gândit la acest lucru, în afara 
faptului că le oferea apa pentru setea lor. Ci pe măsură ce a curs an după an şi a devenit un lucru familiar, 
minunea ei s-a diminuat şi în final a încetat. Copiii s-au născut şi pentru ei era ca şi când ar fi existat 
dintotdeauna; pentru ei părea doar un produs al unor „cauze naturale”, precum izvoarele pe care le vedem 
acum venind din pământ; şi astfel, Marea Sursă a fost uitată, la fel cum este acum. 

Fiţi siguri că cei care atribuie totul „Naturii” şi care nu Îl recunosc şi Îl laudă pe Dumnezeu ca Sursa 
tuturor darurilor din pământ, ar face la fel în cer, dacă ar fi admişi într-un astfel de loc. Pentru ei, râul vieţii 
care curge din eternitate de la tronul lui Dumnezeu, ar fi doar „unul din fenomenele naturii”. Ei nu au văzut 
când a început să curgă şi s-ar uita la el ca la un lucru de la sine înţeles şi nu L-ar slăvi pe Dumnezeu pentru 
el. Omul care nu Îl recunoaşte pe Dumnezeu în lucrările Sale din această lume, ar fi la fel de neatent faţă de 
El în lumea care va veni. Laudele la adresa lui Dumnezeu care vor ieşi de pe buzele celor răscumpăraţi în 
eternitate nu vor fi decât corurile de cântece ale căror începuturi le-au practicat pe pământ. 

 
Recunoscându-L pe Dumnezeu 

 
„Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va direcţiona cărările.” Proverbe 3:6. Când Dumnezeu 

direcţionează căile unui om, ele sunt toate perfecte, precum sunt căile lui Dumnezeu. „Ce om este acela care 
se teme de Domnul? Pe el îl va învăţa pe calea aleasă de El.” Omul care Îl vede şi Îl recunoaşte pe 
Dumnezeu în toate lucrările Sale şi care aduce mulţumiri în toate, va trăi o viaţă neprihănită. 

Luaţi darul apei, pe care o folosim mereu. Dacă ori de câte ori avem nevoie de apă ne-am gândi la 
Dumnezeu ca furnizor al ei şi, dacă ori de câte ori o vedem sau o folosim ne-am gândi la Hristos ca la 
Dătătorul apei vieţii şi ne-am aminti că în apă primim propria Lui viaţă, care ar fi rezultatul? Vieţile noastre 
ar fi în mod continuu supuse controlului Său. Recunoscând că viaţa noastră vine de la El, ar trebui să 
realizăm că doar El are dreptul să o ordoneze; şi ar trebui să Îi permitem să Îşi trăiască propria viaţă în noi. 
Astfel, ar trebui să bem în neprihănire. Pentru noi, adevărul ar izvorî din pământ şi neprihănirea ar privi în 
jos din cer. Psalmul 85:11. Chiar cerurile ar „vărsa neprihănirea”. Isaia 45:8. 

Această recunoaştere a lui Dumnezeu în toate căile noastre ne-ar păzi de mândria egoistă şi de încrederea 
îngâmfată în „capacităţile noastre naturale”. Ar trebui să dăm întotdeauna atenţie cuvintelor: „Cine te face 
diferit de un altul? Şi ce lucru ai pe care să nu îl fi primit? Acum, dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi când nu 

D 
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l-ai fi primit?” Aceasta ne-ar ţine pe calea cea dreaptă, căci făgăduinţa este: „Pe cel smerit El îl va călăuzi cu 
judecată; pe cel blând va învăţa El calea Sa.” Psalmul 25:9. În locul înţelepciunii noastre slabe, nebuneşti, ar 
trebui să fim călăuziţi de înţelepciunea lui Dumnezeu. 

Învăţăm acelaşi lucru privind la partea cealaltă. Oamenii devin păgâni degeneraţi pur şi simplu prin faptul 
că nu Îl recunosc pe Dumnezeu aşa cum este descoperit în „lucrurile făcute”. Pentru marele întuneric în care 
au căzut nu există scuză, „deoarece atunci când L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca Dumnezeu, 
nici nu I-au mulţumit; ci au devenit deşerţi în imaginaţiile lor şi inima lor nebunească s-a întunecat. 
Pretinzând că sunt înţelepţi, au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului incoruptibil cu o imagine făcută 
pentru omul stricăcios, pentru păsări, pentru fiare cu patru picioare şi târâtoare.” „Şi ca şi când nu le-a plăcut 
să Îl reţină pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor depravate [o minte lipsită de 
judecată], pentru a face lucruri neîngăduite, fiind umpluţi cu toată nelegiuirea” etc. Romani 1:21-23, 28, 29. 

La fel s-a întâmplat şi cu israeliţii cărora li s-a permis într-un mod minunat să vadă câteva din lucrările 
uimitoare ale lui Dumnezeu, dar care nu L-au recunoscut în ele. „Au făcut un viţel în acele zile şi au adus 
jertfe unui idol şi s-au bucurat de lucrul mâinilor lor.” Fapte 7:41. „Astfel au schimbat slava lor în 
asemănarea unui bou care mănâncă iarbă, l-au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari 
în Egipt, lucrări minunate în ţara lui Ham şi lucruri minunate lângă Marea Roşie.” Psalmul 106:20-22. 

Dar acest lucru nu trebuia să se întâmple; nu trebuie să se întâmple nici acum. Dumnezeu îi aducea pe 
copiii lui Israel ca să-i sădească pe muntele moştenirii Lui, în locul pe care El l-a făcut pentru ca El să 
locuiască acolo, Sanctuarul pe care l-au întemeiat mâinile Lui; şi în timp ce ei erau pe cale, i-ar fi făcut să se 
împărtăşească de bucuriile acelui loc. Aşa că le-a dat apă direct de la El, pentru a le arăta că prin credinţă s-ar 
fi putut apropia chiar şi atunci de tronul Lui şi să bea apa vieţii care curge din El. 

Aceeaşi lecţie este pentru noi. Dumnezeu nu doreşte să aşteptăm până ce nemurirea ne este oferită înainte 
să ne putem împărtăşi de bucuriile cetăţii cereşti. Prin sângele lui Hristos avem îndrăzneala să intrăm chiar în 
Locul prea sfânt al sanctuarului Său. Suntem invitaţi să venim cu îndrăzneală la tronul Său de har pentru a 
găsi îndurare. Harul sau favoarea Sa înseamnă viaţă şi ea curge într-un izvor viu. Cu siguranţă, dacă ni se 
permite să venim la tronul lui Dumnezeu, din care curge râul vieţii, nu este nimic care să ne împiedice să 
bem din el, mai ales că îl oferă gratuit. Apocalipsa 22:17. 

„Binecuvântaţi sunt cei care locuiesc în casa Ta; ei Te vor lăuda.” Psalmul 84:4. Dacă în lucrurile pe care 
le vedem învăţăm despre lucrurile care nu se văd; dacă privim şi Îl recunoaştem pe Dumnezeu în toate 
lucrările Lui şi în toate căile noastre, vom locui cu adevărat, chiar pe acest pământ, în prezenţa apropiată a lui 
Dumnezeu şi Îl vom lăuda continuu, la fel cum fac îngerii din cer. 

„Cei sădiţi în casa Domnului vor înflori în curţile Dumnezeului nostru. Vor aduce roade chiar şi la 
bătrâneţe; vor fi graşi şi înfloritori, ca să arate că Domnul este drept; El este Stânca mea şi în El nu este nici o 
nelegiuire.” Psalmul 92:13-15. „Cât de minunată este bunătatea Ta iubitoare, o, Dumnezeule! De aceea îşi 
pun fiii oamenilor încrederea sub umbra aripilor Tale. Vor fi din abundenţă mulţumiţi cu belşugul casei Tale; 
îi vei face să bea din râul plăcerilor Tale. Căci la Tine este izvorul vieţii; în lumina Ta vedem lumina.” 
Psalmul 36:7-9. 

 
Edenul aici jos 

 
Observaţi expresia: „Îi vei face să bea din râul plăcerilor Tale”. Cuvântul ebraic tradus cu „plăcere” este 

Eden. Eden înseamnă plăcere sau desfătare. Grădina Edenului este grădina desfătării. Astfel, textul spune de 
fapt că cei care locuiesc în locul secret al lui Dumnezeu, rămânând sub umbra Celui Atotputernic, vor fi 
mulţumiţi din abundenţă de belşugul casei Lui şi vor bea din râul Edenului, care este râul cel viu al lui 
Dumnezeu. 

Există o parte de credincioşi chiar şi acum; şi putem şti acest lucru la fel de sigur după cum israeliţii au 
băut apă din stâncă sau după cum noi trăim zi de zi din darurile mânii Sale. Chiar şi acum prin credinţă ne 
putem înviora sufletele bând din râul cu apa vieţii şi mâncând „mana ascunsă”. Putem mânca şi bea 
neprihănirea mâncând şi bând trupul şi sângele Fiului lui Dumnezeu. 

 
„Râu al lui Dumnezeu, te salut, 
Nu de departe, ci de aproape; 

Sufletul meu se grăbeşte spre apele tale liniştite 
În setea de aici; 

Râu sfânt, 
Lasă-mă întotdeauna 

Să beau doar din tine.” 
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Râuri de apă vie 
 

Dar Dumnezeu binecuvântează oamenii numai pentru ca ei să fie la rândul lor o binecuvântare pentru 
alţii. Dumnezeu a spus lui Avraam: „Te voi binecuvânta şi voi face numele tău mare; vei fi o binecuvântare”; 
şi la fel va fi şi sămânţa lui. Aşa că citim din nou cuvintele lui Hristos, care pot fi împlinite pentru noi astăzi 
şi în fiecare zi dacă doar le-am crede: 

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, după cum a spus Scriptura, 
dinăuntrul lui vor curge râuri de apă vie. Dar El vorbea despre Spiritul, pe care cei care cred în El Îl vor 
primi.” Ioan 7:37-39. 

Aşa cum Hristos a fost templul lui Dumnezeu şi inima Sa tronul lui Dumnezeu, tot aşa suntem noi temple 
ale lui Dumnezeu, pentru ca El să locuiască în noi. Dar Dumnezeu nu poate fi limitat. Spiritul Sfânt nu poate 
fi în mod ermetic închis în inimă. Dacă El este acolo, slava Lui va străluci. Dacă apa vieţii este în suflet, ea 
va curge spre alţii. Aşa cum Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, tot aşa Îşi face locuinţa în 
adevăraţii Lui credincioşi, punând în ei Cuvântul împăcării, făcându-i reprezentanţi în locul lui Hristos 
pentru a-i împăca pe oameni cu Sine. Copiii Lui adoptaţi au minunatul privilegiu de a se împărtăşi de 
lucrarea singurului Său Fiu născut. La fel ca El, ei pot deveni slujitori ai Spiritului; nu doar slujitori trimişi de 
Spiritul, ci aceia care vor colabora cu Spiritul. Astfel, de vreme ce devenim locuinţa lui Dumnezeu, pentru a-
L reproduce pe Hristos înaintea lumii şi râurile de apă vie curg de la noi pentru a împrospăta pe cel slab şi 
obosit, cerul se descoperă pe pământ. 

Aceasta este lecţia pe care Dumnezeu a dorit ca israeliţii să o înveţe la apele din Meriba şi este ceea ce 
încă Se străduieşte să ne înveţe pe noi, chiar dacă şi noi, precum ei, am murmurat şi ne-am răzvrătit. O vom 
învăţa acum? „Fericit e poporul care se află într-o astfel de stare; da, fericit este poporul al cărui Dumnezeu 
este Domnul.” 

 
- The Present Truth, 5 noiembrie 1896 
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28. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Intrarea legii 
(Partea I) 

 
ai mult, legea a intrat pentru ca păcatul să abunde. Dar unde păcatul a abundat, harul a abundat 
mult mai mult, pentru ca aşa cum păcatul a domnit spre moarte, tot aşa harul să domnească prin 

neprihănire spre viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 5:20-21. 
Scopul dării legii la Sinai a fost „pentru ca păcatul să abunde.” Nu pentru a fi mai mult păcat; căci dacă 

suntem avertizaţi să nu continuăm în păcat pentru ca harul să abunde, este evident că Dumnezeul cel 
neprihănit nu ar fi introdus în mod deliberat păcatul cu scopul de a avea ocazia să arate mai mult har. Legea 
nu este păcat, dar are ca rezultat, prin propria ei neprihănire, să facă păcatul să „apară ca păcat”, „pentru ca 
păcatul prin condamnare să devină excesiv de păcătos”. Romani 7:13. Prin urmare, scopul dării legii la Sinai 
a fost acela de a face ca păcatul, care exista deja, să apară în natura sa adevărată şi extinsă, pentru ca harul 
supraabundent al lui Dumnezeu să poată fi apreciat la adevărata lui valoare. 

Intrarea legii a făcut ca păcatul să abunde. Dar păcatul, pe care legea l-a făcut să abunde, exista deja; 
„căci până la lege păcatul era în lume”. Romani 5:13. Prin urmare, legea era de asemenea în lume înainte ca 
ea să fie dată pe Sinai, la fel de mult ca după acel moment, deoarece „păcatul nu este imputat când nu există 
lege”. Lui Isaac Dumnezeu i-a spus: „Avraam a ascultat de glasul Meu şi a păzit ce i-am cerut, poruncile 
Mele, legile Mele.” Geneza 26:5. Binecuvântarea lui Avraam era aceea a iertării păcatelor „şi a primit 
semnul circumciziei, un sigiliu al neprihănirii credinţei pe care o avea pe când era încă necircumcis, pentru 
ca să poată fi tatăl tuturor celor ce cred, chiar dacă nu sunt circumcişi; pentru ca neprihănirea să fie atribuită 
şi lor.” Romani 4:11. Înainte ca fiii lui Israel să ajungă la Sinai, când mana a căzut prima dată, Dumnezeu a 
spus că îi încerca „dacă vor umbla în legea Mea sau nu”. Exodul 16:4. 

Este evident, deci, că darea legii pe Sinai nu a produs nici o diferenţă între relaţia dintre oameni şi 
Dumnezeu. Exact aceeaşi lege a existat înainte de acel timp, având acelaşi efect, şi anume, să arate oamenilor 
că erau păcătoşi; şi toată neprihănirea pe care o cere legea şi tot ce este posibil ca fiecare om să aibă, au fost 
stăpânite de oameni prin credinţă, exemple remarcabile fiind Enoh şi Avraam. De aceea, singurul motiv 
pentru darea legii pe Sinai a fost acela de a da oamenilor un simţ mult mai viu al importanţei ei mari şi al 
naturii teribile a păcatului pe care ea îl interzice şi să îi conducă să se încreadă în Dumnezeu în loc să se 
încreadă în ei înşişi. 

Acesta era efectul pe care împrejurările intrării legii erau calculate să îl producă. Nici un alt eveniment de 
o asemenea măreţie nu mai fusese experimentat de om. O asemănare a lui nu mai fusese văzut. Evenimentul 
dării legii pe Sinai va fi echivalat şi depăşit numai de a doua venire a lui Hristos „pentru a se răzbuna pe cei 
care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” şi „pentru a 
fi slăvit în sfinţii Lui şi admis în toţi cei care cred”. 2 Tesaloniceni 1:8-10. 

 
Paralele 

 
La darea legii, „Muntele Sinai era în întregime în fum, deoarece Domnul coborâse pe el în foc”. Exodul 

19:18. La a doua venire, „Domnul Însuşi va coborî din cer”, „într-o flacără de foc”. 1 Tesaloniceni 4:16; 2 
Tesaloniceni 1:8. 

Când Dumnezeu a venit la Sinai, trimiţând din dreapta Sa „o lege înfocată” pentru poporul Său, „a venit 
cu zecile de mii de sfinţi”. Deuteronom 33:1, 2. Îngerii lui Dumnezeu – armatele cerului – erau cu toţii 
prezenţi la darea legii. Dar cu mult înainte de acel timp, Enoh, al şaptelea de la Adam, a profeţit despre a 
doua venire a lui Hristos, spunând: „Iată, Domnul vine cu zecile de mii ale sfinţilor Lui, ca să execute 
judecata”. Iuda 14, 15. La venirea Lui în slavă, El va avea „pe toţi sfinţii îngeri cu El”. Matei 25:31. 

Dumnezeu a coborât pe Sinai pentru a-Şi proclama legea Sa sfântă faţă de poporul Său. „Din dreapta Sa a 
ieşit o lege înfocată pentru ei.” Acea lege de pe Sinai era o descriere verbală a neprihănirii lui Dumnezeu. 
Dar când va veni a doua oară, chiar „cerurile vor declara neprihănirea Sa, căci Dumnezeu este Judecător.” 
Psalmul 1:6. 

Pentru a anunţa prezenţa lui Dumnezeu pe Sinai în starea Sa regală, „glasul trâmbiţei suna tare, din ce în 
ce mai tare”. Exodul 19:19. Astfel, a doua venire a lui Hristos va fi proclamată de „trâmbiţa lui Dumnezeu”. 
„Căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia în neputrezire, şi noi toţi vom fi schimbaţi”, căci „El Îşi va trimite 
îngerii Săi cu un mare sunet de trâmbiţă şi îi vor strânge pe aleşii Lui din cele patru vânturi.” 1 Corinteni 
15:52; Matei 24:31. 

M
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Când trâmbiţa suna din ce în ce mai tare pe Sinai, „Moise a vorbit şi Dumnezeu i-a răspuns printr-un 
glas”. Exodul 19:19. Apoi Dumnezeu a vorbit cuvintele celor zece porunci „din mijlocul focului şi al norului 
şi din întunericul gros, cu un glas tare; şi nu a adăugat nimic.” Deuteronom 5:22. În acelaşi fel, „Dumnezeul 
nostru va veni şi nu va tăcea; un foc mistuitor va merge înaintea Lui şi va fi foarte furtunos în jurul Lui. Va 
chema cerurile de sus şi pământul, ca să Îşi judece poporul.” Psalmul 50:3, 4. „Domnul Însuşi va coborî din 
cer cu un strigăt, cu glasul unui Arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu.” 1 Tesaloniceni 4:16. 

Dar aici venirea Domnului pentru judecată va fi mai mare decât venirea pentru proclamarea legii Sale; 
căci atunci nici unul dintre oameni nu L-a văzut. „Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; aţi auzit glasul 
cuvintelor, dar nu aţi văzut înfăţişare; doar aţi auzit glasul.” Deuteronom 4:12. Dar când va veni a doua oară, 
„orice ochi Îl va vedea şi cei ce L-au străpuns; şi toate neamurile pământului se vor boci din cauza Lui.” 
Apocalipsa 1:7. 

În sfârşit, o paralelă cu diferenţă referitoare la efectul glasului Domnului. Când Dumnezeu a rostit legea 
pe Sinai, „tot muntele se cutremura puternic”. Exodul 19:18. „Pământul se clatină, cerurile cad în prezenţa 
lui Dumnezeu, Sinaiul însuşi era mutat la prezenţa lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.” Psalmul 68:8. 
„Pământul a tremurat şi s-a clătinat.” Psalmul 77:18. Dar chiar mai mare va fi efectul glasului la a doua 
venire. De la Sinai, „glasul Lui a cutremurat pământul; dar acum El a promis: Voi mai clătina încă o dată nu 
numai pământul, ci şi cerul.” Evrei 12:26. „Cerurile vor trece cu mare zgomot” (2 Petru 3:10), căci „puterile 
cerurilor vor fi clătinate”. Matei 24:29. 

 
Slujba aducătoare de moarte 

 
„Boldul morţii este păcatul; şi tăria păcatului este legea.” 1 Corinteni 15:56.  
Legea a intrat cu scopul ca păcatele oamenilor să iasă în cea mai accentuată evidenţă. Păcatul care 

dormitează, doar întunecos întrezărit prin Lumina care luminează pe toţi oamenii, deoarece acea Lumină a 
fost luată ca ceva de sine stătător, păcatul de a cărui putere nu suntem conştienţi deoarece nu am intrat 
niciodată într-o luptă mortală cu el, răsare în viaţă şi activitate când intră legea. „Fără lege, păcatul este 
mort.” Romani 7:8. Legea prezintă păcatul în adevăratul lui caracter şi magnitudine şi îl înarmează cu 
puterea sa – puterea morţii. „Prin lege este cunoştinţa păcatului.” Romani 3:20. A arăta păcatul şi puterea lui 
hidoasă este singura sarcină a legii. 

Dar moartea vine prin păcat. „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea; şi astfel, 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit.” Romani 5:12. Acolo unde merge 
păcatul, merge şi moartea. Păcatul nu numai că aduce moartea în cursul lui; îl poartă în piept. Păcatul şi 
moartea sunt inseparabile; fiecare este o parte a celuilalt. Este imposibil să ţii uşa întredeschisă suficient de 
mult pentru a permite păcatului să se furişeze şi să închizi moartea afară. Crăpătura fiind oricât de mică, dacă 
este suficient de mare ca să admită păcatul, moartea vine prin ea. 

De vreme ce păcatul deja exista înainte ca legea să fie dată pe Sinai, intrarea legii a proclamat un blestem, 
căci este scris: „Blestemat este oricine nu continuă în toate lucrurile care sunt scrise în cartea legii ca să le 
facă.” Galateni 3:10. Acel blestem era moartea, deoarece darea legii pe Sinai era slujba aducătoare de 
moarte. „Legea lucrează mânie.” Toate împrejurările de atunci proclamau acest fapt. Tunetele şi fulgerele, 
focul mistuitor, muntele fumegând şi cutremurul de pământ, toate rosteau moartea. Muntele Sinai, el însuşi 
un simbol al legii divine călcate, însemna moarte pentru oricine se atingea de el. Nu erau necesare bariere în 
jurul muntelui pentru a ţine poporul departe de el, după ce glasul măreţ al lui Dumnezeu a fost auzit 
proclamându-Şi legea, pentru că atunci când au auzit şi văzut, „s-au îndepărtat şi au stat departe” şi au spus: 
„Să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim.” Exodul 20:18, 19. 

„Păcatul, luând ocazia prin poruncă, mă înşală şi prin ea, mă ucide” (Romani 7:11); căci „boldul morţii 
este păcatul şi tăria păcatului este legea.” Era imposibil să se fi dat o lege care să dea viaţă. Dar nu era 
necesar; acest lucru îl vom vedea mai clar când, în lumina revelaţiilor făcute mai dinainte lui Israel, analizăm 
motivul mai adânc. 

 
De ce a fost dată legea 

 
Voia Dumnezeu să ia în bătaie de joc poporul dându-le o lege care nu putea aduce decât moarte? Departe 

de noi acest gând. „Da, El a iubit poporul” şi niciodată nu i-a iubit mai mult decât atunci când „din dreapta 
Sa a trimis o lege înfocată pentru ei”. Deuteronom 33:2, 3. 

Căci să ne amintim că, deşi „legea a intrat pentru ca păcatul să abunde”, totuşi „unde păcatul a abundat, 
harul a abundat mult mai mult”. Romani 5:20. De vreme ce legea este cea care face ca păcatul să abunde, 
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unde poate fi definită mai clar mărimea sa hidoasă decât la Sinai? Dar de vreme ce „unde păcatul a abundat, 
harul a abundat mult mai mult”, este evident că la Sinai putem vedea cel mai clar vastitatea harului lui 
Dumnezeu. Nu contează cât de mult abundă păcatul, în chiar acel loc harul supraabundă. Şi ce dacă „muntele 
a ars cu foc în mijlocul cerului”? Încă avem asigurarea „Îndurarea Ta este cu mult mai departe decât cerurile; 
şi adevărul Tău ajunge până la nori.” Psalmul 108:4. „Cât este de sus cerul faţă de pământul, aşa de mare este 
îndurarea Lui faţă de cei ce se tem de El.” Psalmul 103:11. 

Isus este Mângâietorul. „Dacă păcătuieşte cineva, avem la Tatăl un Mângâietor, pe Isus Hristos Cel 
neprihănit.” 1 Ioan 2:1, R.V., margine. Astfel, când discipolii Săi erau îndureraţi din cauza anunţului Său că 
va pleca şi îi va lăsa, El a spus: „Voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, pentru ca El să rămână 
cu voi pentru totdeauna, Spiritul adevărului.” Ioan 14:16, 17. Cât timp Isus era pe pământ, era întruchiparea 
Spiritului; dar El nu voia ca lucrarea Sa să fie limitată, aşa că a spus: „Vă este de folos să Mă duc; căci dacă 
nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Iar El, când va veni, va 
convinge lumea de păcat, de neprihănire şi de judecată.” Ioan 16:7, 8. 

Observaţi faptul că prima lucrare a Mângâietorului este aceea de a convinge de păcat. Sabia Spiritului este 
Cuvântul lui Dumnezeu care străpunge „până acolo că desparte sufletul şi spiritul, încheieturile şi măduva, şi 
este unul care discerne gândurile şi intenţiile inimii.” Evrei 4:12. Totuşi, chiar şi atunci când trimite cea mai 
adâncă şi mai tăioasă convingere, Spiritul este Mângâietor. Nu este mai puţin Mângâietor atunci când arată 
păcatul decât atunci când descoperă neprihănirea lui Dumnezeu pentru îndepărtarea păcatului. Există 
mângâiere în convingerea pe care Dumnezeu o trimite. Chirurgul care taie până la os ca să îndepărteze specia 
de substanţă otrăvitoare care aduce moartea din carne, o face numai ca să poată aplica uleiul vindecător cu 
succes. 

Marele păcat al copiilor lui Israel a fost necredinţa – încrederea în sine în loc de încrederea în Dumnezeu. 
Legea a intrat într-un mod gândit să dea lovitura de moarte încrederii deşerte în sine şi să accentueze faptul 
că doar prin credinţă şi nu prin faptele omului, vine neprihănirea. Chiar în darea legii este arătată dependenţa 
omului doar de Dumnezeu pentru neprihănire şi mântuire, de vreme ce oamenii nu puteau nici să atingă 
muntele pe care era rostită legea, fără să piară. Atunci, cum se poate presupune că Dumnezeu a plănuit 
vreodată ca vreun om să îşi imagineze un moment că trebuie să obţină neprihănirea prin lege? La Sinai, 
Hristos Cel răstignit era predicat în tonuri care să atingă tot poporul, aşa cum a zguduit tot pământul. 

 
- The Present Truth, 12 noiembrie 1896 
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29. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Intrarea legii 
(Partea a II-a) 

 
upă ce am studiat deja istoria lui Israel, nu există nimic care să exprime mai concis şi mai simplu 
scopul lui Dumnezeu în rostirea legii pe Sinai precum 

 
Al treilea capitol din Galateni 

 
pe care îl vom studia pe scurt. Este la fel de simplu precum o carte de poveşti pentru copii, totuşi, la fel de 

profund şi cuprinzător ca dragostea lui Dumnezeu. 
Versetele şase şi şapte ale primului capitol ne descoperă faptul că fraţii galateni începuseră să cadă de la 

credinţă, fiind vrăjiţi de o învăţătură falsă – de o falsă Evanghelie. După care apostolul exclamă cu 
vehemenţă: „Chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar predica o altă Evanghelie decât cea pe care v-am 
predicat-o, să fie anatema. Aşa cum am spus înainte, o spun din nou: dacă vreun om vă predică o altă 
Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie anatema.” Galateni 1:8, 9. 

Singura parte din Scriptură scrisă pe timpul când predica Pavel este cea formată din cărţile numite în mod 
obişnuit Vechiul Testament. Când a predicat, a deschis aceste Scripturi şi a raţionat pe baza lor; cei 
interesaţi, care se aflau printre ascultătorii lui, cercetau în aceleaşi Scripturi pentru a vedea dacă cele 
predicate erau aşa. Fapte 17:3, 11. Când a fost acuzat de erezie şi răzvrătire, a declarat solemn că în toată 
slujba sa nu a spus „altceva decât cele spuse de profeţi şi de Moise că se va întâmpla” Fapte 26:22. Acum, 
când citim din nou anatema sa împotriva celor care ar avea îndrăzneala să predice o Evanghelie diferită de 
cea pe care el o predica, ştim că, dacă cineva predică ceva diferit de ceea ce se găseşte în Vechiul Testament, 
îşi atrage blestemul lui Dumnezeu. Acesta este un motiv puternic pentru a studia cu credincioşie pe Moise şi 
profeţii. 

Ştiind, deci, că peste tot şi întotdeauna Pavel nu predica nimic altceva „în afară de Isus Hristos şi El 
răstignit”, nu suntem surprinşi că strigă: „O, galateni nechibzuiţi, cine v-a vrăjit pe voi, ca să nu ascultaţi de 
adevăr, înaintea ochilor cărora a fost evident zugrăvit Isus Hristos ca răstignit printre voi?” Galateni 3:1. Din 
scrierile lui Moise şi ale profeţilor au fost făcuţi să vadă pe Hristos, nu ca Unul care urma să fie răstignit, nici 
doar ca Cel care fusese răstignit în urmă cu câţiva ani, ci ca Unul răstignit în mod clar şi vizibil printre ei. Şi 
doar din acele scrieri învechite a putut să trezească el credinţa şi zelul. 

Convertirea lor a fost una completă, pentru că primiseră Spiritul şi suferiseră persecuţie de dragul lui 
Hristos. Aşa că apostolul întreabă: „Aţi primit Spiritul prin faptele legii sau prin auzirea credinţei?” Versetul 
2. Ei auziseră cuvintele legii şi le primiseră în credinţă şi astfel, neprihănirea legii fusese lucrată în ei prin 
Spiritul. „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” Ioan 6:29. 
Apostolul nu deprecia legea, ci doar mustra relaţia lor schimbată faţă de ea. Când au auzit-o în credinţă, au 
primit Spiritul şi le era bine; dar când au început să se încreadă în carne ca să împlinească neprihănirea legii, 
au încetat să asculte de adevăr. 

Din nou, apostolul întreabă: „Prin urmare, Cel care v-a dat Spiritul şi lucrează minuni printre voi, o face 
prin faptele legii sau prin auzirea credinţei?” Galateni 3:5. La o astfel de întrebare răspunsul evident este că 
prin auzirea credinţei, „aşa cum Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire”. Versetul 6. Ei, 
precum Avraam, fuseseră îndreptăţiţi – făcuţi neprihăniţi – prin credinţă, nu prin faptele legii. 

Înainte să mergem mai departe, să avem în vedere câteva definiţii. „Păcatul este călcarea legii” (1 Ioan 
3:4) şi „orice nelegiuire este păcat”. 1 Ioan 5:17. Prin urmare, urmează că orice nelegiuire este călcarea legii 
şi orice neprihănire este ascultare de lege. Astfel, când citim că Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi i s-a 
socotit ca neprihănire, putem fi siguri de un lucru - credinţa lui a fost socotită ca ascultare de lege. 

Această socotire a credinţei lui Avraam ca neprihănire nu era o formă goală, şi nici a noastră nu este. 
Amintiţi-vă că socotirea aceasta este făcută de Dumnezeu care nu poate să mintă, totuşi care cheamă lucruri 
care nu sunt ca şi cum ar fi, prin puterea prin care face ca morţii să trăiască. Avraam a avut neprihănirea în 
realitate. Credinţa lucrează. „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” 
„Cu inima crede omul spre neprihănire.” Romani 10:10. 

Din această mică digresiune putem păstra în minte faptul că, în acest capitol, nu există nici o subapreciere 
a legii, ci că neprihănirea, care este rodul credinţei, este întotdeauna ascultare de legea lui Dumnezeu. 

Avraam este tatăl tuturor celor care cred. „Să ştiţi deci că cei ce sunt ai credinţei sunt copiii lui Avraam. 
Şi Scripturile, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăţi pe păgâni prin credinţă, au predicat Evanghelia lui 

D 
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Avraam, spunând: ‚În tine vor fi binecuvântate toate naţiunile.’” Galateni 3:7, 8. Evanghelia care a fost 
predicată lui Avraam este aceeaşi „pentru toţi oamenii” şi „va fi predicată în toată lumea, ca o mărturie 
pentru toate naţiunile”. Va fi predicată „fiecărei creaturi” şi oricine crede şi se va boteza va fi mântuit. Dar în 
Evanghelie „este arătată neprihănirea lui Dumnezeu din credinţă în credinţă”. Evanghelia este predicată 
„pentru ascultarea credinţei”. Ascultarea aduce cu ea o binecuvântare, căci este scris: „Binecuvântaţi sunt cei 
care ţin poruncile Lui”. „Tot aşa cei care sunt ai credinţei sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel 
credincios.” Versetul 9. 

 
Blestemul legii 

 
„Căci toţi cei care sunt ai faptelor legii sunt sub blestem; căci este scris: ‚Blestemat este oricine nu 

continuă în toate lucrurile care sunt scrise în cartea legii ca să le facă.’” Galateni 3:10. 
O citire neatentă a acestui verset sau mai degrabă a primei părţi a condus pe unii să creadă că legea însăşi 

şi ascultarea de ea este un blestem. Dar o citire completă a ultimei părţi a versetului arată că o asemenea idee 
reprezintă o mare greşeală. „Căci este scris: ‚Blestemat este oricine care nu continuă în toate lucrurile scrise 
în cartea legii ca să le facă.’” Blestemul nu este pentru ascultare, ci pentru neascultare. Nu omul care 
continuă în toate lucrurile care sunt scrise în lege, ci omul care nu continuă să facă toate lucrurile scrise în 
lege este cel blestemat. Nu numai o parte, ci tot trebuie făcut; nu numai o parte a timpului, ci în continuu. Cel 
care nu face aceasta, este blestemat; de aceea, omul care nu face aceasta va fi blestemat. 

În versetele 9 şi 10 ale acestui capitol avem acelaşi contrast între binecuvântare şi blestem, care este 
prezentat în Deuteronom 11:26-28: „Iată, pun înaintea voastră astăzi o binecuvântare şi un blestem; o 
binecuvântare dacă ascultaţi de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le-am poruncit astăzi; şi 
un blestem, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru.” Pe de o parte, avem într-un 
grup credinţa, ascultarea, neprihănirea, binecuvântarea, viaţa; şi pe de altă parte găsim legate într-un singur 
mănunchi necredinţa, neascultarea, păcatul, blestemul, moartea. Această grupare nu este nicidecum afectată 
de perioada în care trăieşte cineva. 

„Că nimeni nu este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu prin lege este evident; căci ‚Cel drept va trăi prin 
credinţă.’ Şi legea nu este a credinţei, ci omul care le va face, va trăi în ele.” Galateni 3:11, 12. 

„Omul care le face va trăi în ele”; dar nici un om nu le-a făcut; „căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu”. De aceea, nici un om nu poate găsi viaţă în lege. Astfel, „porunca ce a fost rânduită spre 
viaţă”, „este pentru ei moarte”. Romani 7:10. Şi aşa este pentru oricine care încearcă să ţină legea prin 
propriile lui fapte, sub blestem; a prezenta legea înaintea oamenilor care nu o primesc în credinţă, nu 
înseamnă pentru ei decât slujirea morţii. Blestemul legii înseamnă moartea pe care o pricinuieşte călcarea ei. 

Dar „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiind făcut blestem pentru noi, căci este scris: 
‚Blestemat este oricine atârnă de un lemn.’” Galateni 3:13. Aici avem dovada că moartea este blestemul 
legii, de vreme ce moartea a fost ceea ce a suferit Hristos pe lemn. „Plata păcatului este moartea”; şi Hristos 
a fost făcut „păcat pentru noi”. 2 Corinteni 5:21. „Domnul a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” şi 
„prin rănile Lui suntem vindecaţi”. Isaia 53:5, 6. Nu de la ascultarea faţă de lege ne-a răscumpărat Hristos, ci 
din călcarea ei şi din moarte, care vine prin păcat. Jertfa Sa a avut scopul „ca neprihănirea legii să fie 
împlinită în noi”. Romani 8:4. 

Acum, acest adevăr, că „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiind făcut blestem pentru noi” era 
tot aşa de real în zilele lui Israel de la Sinai după cum este astăzi. Cu mai mult de şapte sute de ani înainte să 
fie înălţată crucea pe Calvar, Isaia, al cărui păcat a fost ispăşit de cărbunele de pe altarul lui Dumnezeu şi 
care, deci, ştia despre ce vorbeşte, a spus: „Sigur El ne-a purtat durerile noastre şi suferinţele noastre”; „El a 
fost rănit din cauza călcărilor noastre, a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa păcii noastre a fost 
peste El; şi cu rănile Lui suntem vindecaţi.” Acest pasaj este identic cu Galateni 3:13. 

Din nou, Isaia a scris, făcând referire specială la copiii lui Israel în pelerinajul lor din pustie: „În toate 
chinurile lor, El a fost chinuit şi Îngerul prezenţei Lui i-a mântuit; în dragostea şi îndurarea Lui i-a 
răscumpărat; i-a purtat şi i-a dus în toate zilele din vechime.” Isaia 63:9. Lui David îi datorăm acele cuvinte 
care bucură sufletul, scrise cu mult timp înainte de Isaia: „El nu ne face după păcatele noastre; nici nu ne 
răsplăteşte după fărădelegile noastre.” „Cât este de departe răsăritul de apus, aşa de mult depărtează El 
fărădelegile noastre de la noi.” Psalmul 103:10, 12. Acest limbaj descrie un fapt împlinit. Mântuirea era la fel 
de completă în acele zile după cum este astăzi. 

Hristos este „Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii”; şi din zilele lui Abel până acum, El a 
răscumpărat din blestemul legii pe toţi cei care au crezut în El. Avraam a primit binecuvântarea neprihănirii; 
şi „cei ce sunt ai credinţei sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios”. 
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Acest fapt este şi mai clar evidenţiat prin afirmaţia că Hristos a fost făcut blestem pentru noi „pentru ca 
binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri prin Isus Hristos; pentru ca noi să primim făgăduinţa 
Spiritului prin credinţă”. Galateni 3:14. Lui Avraam şi celor care sunt copiii lui prin credinţă, indiferent de 
naţiunea sau limba lor, aparţin toate binecuvântările care vin prin crucea lui Hristos; şi toate binecuvântările 
crucii lui Hristos sunt doar cele pe care le-a avut Avraam. Nu e de mirare că el s-a bucurat să vadă ziua lui 
Hristos. Nimic mai mult nu putea fi cerut sau imaginat. 

 
Legământul nemodificat 

 
„Fraţilor, vorbesc în felul oamenilor; chiar dacă ar fi un legământ al omului, dacă este confirmat, nici un 

om nu îl anulează, nici nu adaugă ceva la el. Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. 
Nu a spus ‚şi seminţelor lui’, ca şi când ar fi vorba de mai multe, ci ca şi când este vorba numai de una, ‚şi 
seminţei tale’, care este Hristos. Aceasta vă spun, că un legământ, care a fost confirmat înainte de Dumnezeu 
în Hristos, nu poate fi anulat de lege, care a venit cu patru sute treizeci de ani după; aceasta ar face 
făgăduinţa fără nici un efect.” Galateni 3:15-17. 

Prima afirmaţie este foarte simplă: nici un om nu poate anula, lua, adăuga, nici măcar într-un legământ 
omenesc, odată confirmat. 

Concluzia este la fel de simplă. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam şi l-a confirmat printr-un 
jurământ. „Oamenii într-adevăr jură pe ceva mai mare; şi un jurământ de confirmare este pentru ei sfârşitul 
oricărei dispute. De aceea, Dumnezeu, dorind să arate mai clar moştenitorilor făgăduinţei imutabilitatea 
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 consolare puternică noi, care am fugit pentru refugiu ca să ne ţinem de 
speranţa pusă înaintea noastră.” Evrei 6:16-18. De aceea, acel legământ, care a fost confirmat în Hristos de 
legământul lui Dumnezeu, garantând cu propria Sa existenţă împlinirea lui, nu putea niciodată să fie 
schimbat. Nici o iotă sau un titlu nu poate să fie îndepărtat sau adăugat cât timp Dumnezeu trăieşte. 

Observaţi afirmaţia că „lui Avraam şi seminţei lui au fost făcute făgăduinţele”. Iar sămânţa este Hristos. 
Toate făgăduinţele lui Avraam erau confirmate în Hristos. „Făgăduinţele”, amintiţi-vă, nu doar o făgăduinţă. 
„Căci oricât de multe ar fi făgăduinţele lui Dumnezeu, în El este da; de aceea, prin El este şi Amin, spre 
slava lui Dumnezeu prin noi.” 2 Corinteni 1:20. 

 
De asemenea speranţa noastră 

 
Observaţi de asemenea, că legământul făcut cu Avraam şi confirmat în Hristos de jurământul lui 

Dumnezeu este cel care ne dă nouă speranţă în Hristos. A fost confirmat prin jurământ pentru ca noi să avem 
o consolare puternică în fuga noastră la refugiu pentru a ne ţine de speranţa pusă înaintea noastră. Esenţa 
legământului era neprihănirea prin credinţa în Isus răstignit, aşa cum arată cuvintele lui Petru: „Voi sunteţi 
fiii profeţilor şi ai legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu părinţii noştri, spunându-i lui Avraam: ‚Şi în 
sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.’ Mai întâi vouă, Dumnezeu, înviindu-L pe Fiul 
Său, Isus, L-a trimis la voi ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare de la fărădelegile lui.” Fapte 3:25, 26. 

Crucea lui Hristos şi binecuvântarea păcatelor iertate au existat înainte, nu doar la Sinai, ci în zilele lui 
Avraam. Mântuirea nu era mai sigură în ziua în care Isus a înviat din mormânt decât în ziua în care Isaac a 
dus lemne pentru propria sa jertfire pe muntele Moria; căci făgăduinţa lui Dumnezeu şi jurământul sunt 
„două lucruri imutabile”. Chiar dacă este un legământ omenesc, „totuşi dacă este confirmat, nici un om nu îl 
anulează nici nu adaugă ceva la el”. Cu atât mai mult atunci când este vorba de chiar legământul lui 
Dumnezeu, confirmat de un jurământ, garantând cu propria Sa viaţă! Acel legământ a îmbrăţişat mântuirea 
omenirii. De aceea, este o realitate că, fără să spună nimic despre timpul dinainte, după făgăduinţa şi 
jurământul lui Dumnezeu faţă de Avraam, nici o altă trăsătură nu putea fi introdusă în planul de mântuire. 
Nici o altă îndatorire mai mică sau mai mare nu putea fi cerută, nici nu putea exista posibilitatea variaţiei în 
condiţiile mântuirii. 

De aceea, intrarea legii pe Sinai nu putea aduce nici o trăsătură nouă la legământul făcut cu Avraam şi 
confirmat în Hristos, nici nu putea în vreun fel să se amestece cu făgăduinţa. Legământul care a fost 
confirmat înainte de Dumnezeu în Hristos, nu poate nicidecum să fie anulat sau făgăduinţele lui făcute fără 
efect de legea rostită la patru sute treizeci de ani după. 

Totuşi, legea trebuie ţinută, căci dacă nu ar fi ţinută, moartea ar fi sigură. Nici o iotă sau o frântură de 
slovă nu putea fi îndepărtată din lege. „Blestemat este oricine nu continuă în toate lucrurile scrise în cartea 
legii ca să le facă.” Acum, de vreme ce legea de pe Sinai nu a adăugat nimic la legământul cu Avraam şi 
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totuşi, legea trebuie păstrată în mod perfect, înseamnă că legea era în legământul făcut cu Avraam. 
Neprihănirea care a fost confirmată lui Avraam prin legământ – neprihănirea pe care Avraam a avut-o prin 
credinţă – era neprihănirea legii ce a fost proclamată pe Sinai. Acest lucru este şi mai evident din faptul că 
Avraam a primit circumcizia ca un sigiliu al neprihănirii pe care o avea prin credinţă, iar circumcizia era pur 
şi simplu pentru păzirea legii. Romani 2:25-29. 

Jurământul lui Dumnezeu faţă de Avraam a garantat punerea neprihănirii lui Dumnezeu, care este pe 
deplin schiţată în cele zece porunci, în şi peste orice credincios. Legământul fiind confirmat în Hristos, iar 
legea fiind în legământ, înseamnă în mod sigur că cererile lui Dumnezeu pentru creştinii din aceste zile nu 
sunt în nici un fel diferite de cele care erau în zilele lui Avraam. Darea legii nu a introdus nici un element 
nou. 

„De ce legea atunci?” O întrebare pertinentă şi la care se răspunde pe drept. Dacă legea nu a produs nici o 
schimbare în termenii legământului făcut cu Avraam, care a fost rostul dării ei? Răspunsul este: „a fost 
adăugată9 din pricina fărădelegii” (Galateni 3:19); „a intrat pentru ca păcatul să abunde”. Romani 5:20. Nu a 
fost „împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu” (Galateni 3:21), ci în directă armonie cu ele; căci făgăduinţele 
lui Dumnezeu sunt toate prin neprihănire, iar legea este standardul neprihănirii. Era necesar ca păcatul să fie 
făcut să abunde, „pentru că aşa cum păcatul a domnit spre moarte, tot aşa harul să stăpânească prin 
neprihănire spre viaţă veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” Convingerea precedă în mod necesar 
convertirea. Moştenirea poate fi obţinută doar prin neprihănire, chiar dacă este în întregime prin făgăduinţă; 
căci neprihănirea este „darul harului”. Dar pentru ca oamenii să aprecieze făgăduinţele lui Dumnezeu, trebuie 
făcuţi să simtă nevoia după ele. Legea, dată într-un astfel de mod măreţ, avea scopul să îi facă să ştie cât de 
imposibil era ca ei să obţină neprihănirea prin propria lor putere şi astfel, să ştie că Dumnezeu era nerăbdător 
să le-o ofere. 

 
Hristos, Mijlocitorul 

 
Acest lucru a fost accentuat prin faptul că a fost ordonat „în mâinile unui Mijlocitor”. Cine era acel 

Mijlocitor? – „Acum, un Mijlocitor nu este Mijlocitor între unul singur, dar Dumnezeu este unul.” Galateni 
3:20. „Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Isus Hristos.” 
1 Timotei 2:5. Isus Hristos este deci Cel care a dat legea pe Sinai; El a dat-o în capacitatea Lui de Mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni. Şi astfel, deşi era imposibil să se dea o lege care să dea viaţa, legea care însemna 
moarte pentru păcătoşii necredincioşi, era în mâinile Mijlocitorului care Îşi dă propria viaţă, care este legea 
în desăvârşirea ei vie. În El, moartea este înghiţită şi viaţa îi ia locul; El poartă blestemul legii şi 
binecuvântarea ei vine peste noi. Aceasta ne aduce în faţa faptului că la Sinai găsim Calvarul, pentru analiza 
căruia trebuie să aşteptăm până la următorul număr. 

 
- The Present Truth, 19 noiembrie 1896 

                                                
9 Unii s-au gândit să construiască un argument pe baza cuvântului „adăugată”, presupunând că indică ceva cu totul 

nou adăugat prevederilor pe care Dumnezeu le făcuse înainte. O referinţă la Deuteronom 5:22 va arăta sensul în care 
este folosit cuvântul. După ce a repetat cele zece porunci, Moise a spus: „Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul către 
toată adunarea pe munte din mijlocul focului, al norului şi al întunericului gros, cu glas tare; şi nu a mai adăugat nimic. 
Adică, a vorbit şi S-a oprit. Acelaşi lucru este arătat chiar şi mai clar în Evrei 12:18, 19: „Căci voi nu aţi venit la 
muntele care poate fi atins şi care a ars cu foc, nici la întunecime, furtună, sunet de trâmbiţă şi glasul cuvintelor; cei ce 
au auzit glasul au cerut ca nici un cuvânt să nu mai fie rostit către ei.” Comparaţi Exodul 20:19. Cuvântul grecesc tradus 
prin „rostit” în acest exemplu este identic cu cel tradus prin „adăugat” în Galateni 3:19 şi Deuteronom 5:22. Astfel, la 
întrebarea care a fost rostul legii, de vreme ce nu a produs nici o diferenţă în legământ, răspunsul este: „A fost rostită 
din cauza fărădelegii”. 



88 
 

30. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Sinai şi Calvar 
 

mintiţi-vă de legea lui Moise, slujitorul Meu, pe care i-am comandat-o la Horeb pentru tot Israelul, 
cu legi şi judecăţi. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de venirea zile mari şi înfricoşate a 

Domnului; el va întoarce inimile părinţilor spre copii şi inimile copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, atunci 
când vin, să lovesc pământul cu blestem” sau literal „cu distrugere totală”. Maleahi 4:5, 6. 

Observaţi cât de intim este legată lucrarea duioasă, de convertire, a Spiritului lui Dumnezeu cu legea care 
a fost rostită la Horeb. Căci Sinai este Horeb, aşa cum învăţăm din Deuteronom 4:10-14, unde citim 
cuvintele lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu: 

„Ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb când Domnul mi-a spus: ‚Strânge-Mi poporul 
laolaltă şi îi voi face să audă cuvintele Mele’… şi v-aţi apropiat şi aţi stat sub munte; muntele a ars cu foc în 
mijlocul cerului; era întuneric, nori şi negură deasă. Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului;… şi v-a 
declarat legământul Său, pe care vi l-a poruncit să îl împliniţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe cele două 
table de piatră. Domnul mi-a poruncit la acea vreme să vă învăţ legile şi judecăţile, ca să le faceţi în ţara în 
care veţi intra ca să o stăpâniţi.” 

Când Domnul ne spune să ne amintim de legea pe care ne-a poruncit-o la Horeb sau Sinai, o face cu 
scopul de a cunoaşte puterea cu care El va întoarce inimile părinţilor spre copii, pentru ca ei să fie pregătiţi 
pentru ziua teribilă a venirii Lui. „Legea Domnului este desăvârşită şi converteşte sufletul.” Psalmul 19:7. 

 
Stânca despicată 

 
Când Dumnezeu a rostit legea pe Sinai, acel râu de apă vie care a ţâşnit din stânca lovită la Horeb curgea 

încă. Dacă ar fi încetat să curgă, israeliţii ar fi fost într-o condiţie la fel de rea ca şi înainte, căci era singura 
lor provizie de apă, singura lor speranţă de viaţă. Din Horeb, din care a venit apa care le-a restaurat vieţile, a 
rostit Dumnezeu legea. Legea a venit din aceeaşi stâncă din care apa deja curgea „şi Stânca era Hristos”. 1 
Corinteni 10:4. 

Sinai este pe bună dreptate privit ca un sinonim pentru lege; dar nu este mai mult decât Hristos Însuşi; nu, 
nu mai mult, pentru că la El este viaţa. Isus a spus: „Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeul Meu; da, legea Ta 
este în interiorul inimii Mele”. Psalmul 40:8. Prin urmare, legea era viaţa lui Hristos, căci din inimă ies 
izvoarele vieţii. Proverbe 4:23. 

„El a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre” şi „cu rănile Lui suntem vindecaţi”. Când a fost lovit şi 
rănit pe Calvar, apa şi sângele au curs din inima Lui, şi acel râu curge încă pentru noi. Dar în inima Sa este 
legea şi astfel bem prin credinţă din râul dătător de viaţă, bem în neprihănirea legii lui Dumnezeu. Legea 
vine la noi ca un râu de har, ca un râu al vieţii. Atât „harul cât şi adevărul vin prin Isus Hristos”. Ioan 1:17. 
Când credem în El, pentru noi legea nu este doar „glasul cuvintelor”, ci un izvor de viaţă. 

Acum, toate acestea s-au petrecut la Sinai. Hristos, dătătorul legii, a fost Stânca lovită la Horeb, care este 
Sinai. Râul era viaţă pentru aceia care au băut şi nimeni dintre cei care l-au primit cu mulţumire nu puteau 
eşua; ei ştiau că venea direct de la Domnul lor – Domnul întregului pământ. Astfel, ei puteau fi asiguraţi de 
iubirea Sa duioasă pentru ei şi de faptul că El era viaţa lor şi deci neprihănirea lor. Astfel, deşi nu se puteau 
apropia de munte fără să moară – o dovadă că legea înseamnă moarte pentru oamenii în afara lui Hristos – 
puteau să bea din râul care curgea din el şi astfel, în viaţa lui Hristos, să bea din neprihănirea legii. 

Cuvintele rostite pe Sinai, venind din aceeaşi Stâncă din care venea apa care dădea viaţă poporului, arătau 
natura neprihănirii pe care le-o atribuia Hristos. În timp ce era „o lege înfocată” era totodată un râu de viaţă 
ce curgea cu bunătate. Pentru că profetul Isaia ştia că Hristos era Stânca lovită la Sinai şi că şi atunci El era 
Mijlocitorul, „omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare pentru toţi, ca să fie dovedit la 
timpul potrivit”, a putut spune: „El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre” „şi prin rănile Lui suntem 
vindecaţi”. 

Pentru vechii israeliţi a fost accentuată lecţia că legea vine la oameni numai prin crucea lui Hristos. 
Pentru noi, este aceeaşi lecţie, împreună cu partea cealaltă a ei, şi anume, că neprihănirea, care vine la noi 
prin viaţa dată nouă pe cruce, este în mod expres aceea pe care o cer cele zece porunci şi nu alta. Să le citim! 

A 
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Ce a rostit Dumnezeu 
 

1. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; să nu ai alţi 
dumnezei în afară de Mine. 

2. Să nu îţi faci chip cioplit sau vreo asemănare a celor ce sunt sus în cer sau a celor ce sunt jos pe 
pământ, a celor ce sunt în apă sau sub pământ; să nu te pleci înaintea lor, nici să nu le slujeşti, căci Eu, 
Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos, care cercetez fărădelegile părinţilor în copii până la a treia 
şi a patra generaţie10 a celor care Mă urăsc şi care arăt îndurare la miile celor care Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele. 

3. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului; căci Domnul nu va socoti nevinovat pe cel care ia 
în deşert Numele Său. 

4. Aminteşte-ţi de ziua Sabatului, ca să o păstrezi sfântă. Şase zile să lucrezi şi să îţi faci lucrul tău; dar 
ziua a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău; să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici 
fiica ta, nici slujitorul tău, nici slujitoarea ta, nici vita ta, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale; căci în 
şase zile Domnul a făcut cerul şi pământul, marea şi tot ce este în ele şi s-a odihnit în ziua a şaptea; de aceea, 
Domnul a binecuvântat ziua Sabatului şi a sfinţit-o. 

5. Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca zilele tale să fie lungi în ţara pe care ţi-o dă Domnul 
Dumnezeul tău. 

6. Să nu ucizi. 
7. Să nu comiţi adulter. 
8. Să nu furi. 
9. Să nu aduci mărturie falsă împotriva aproapelui tău. 
10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, nici slujitorul lui, nici slujitoarea lui, nici 

boul lui, nici măgarul lui, nimic din ce este al aproapelui tău.” 
Aceasta este legea ce a fost rostită în mijlocul terorilor de la Sinai, de buzele Celui a cărui viaţă era şi este 

şi de la care venise râul care curgea în acel moment – propria Sa viaţă dată pentru oameni. Crucea, cu 
vindecarea ei, râul dătător de viaţă erau la Sinai şi deci crucea nu putea să producă vreo schimbare în lege. 
Viaţa care provenea de la Hristos la Sinai şi la Calvar arată că neprihănirea care este descoperită în 
Evanghelie nu este alta decât cea a celor zece porunci. Nici o iotă sau o frântură de slovă nu putea fi 
îndepărtată. Măreţia de la Sinai era la Calvar, în întunericul gros, în cutremur şi în strigătul tare al Fiului lui 
Dumnezeu. Stânca lovită şi râul de la Sinai reprezentau Calvarul; Calvarul era acolo; aşa că este un fapt real 
că de la Calvar, cele zece porunci au fost proclamate în cuvinte identice ca cele auzite la Sinai. Calvarul, nu 
mai puţin decât Sinaiul, descoperă sfinţenia teribilă şi neschimbătoare a legii lui Dumnezeu, atât de teribilă şi 
neschimbătoare încât nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul lui Dumnezeu când „a fost socotit printre călcătorii de 
lege”. Dar oricât de mare ar fi groaza pe care o inspiră legea, speranţa prin har este şi mai mare; căci „unde 
păcatul a abundat, harul a abundat mult mai mult”. În spatele a tot stă jurământul legământului de har al lui 
Dumnezeu, asigurând neprihănirea desăvârşită şi viaţa legii în Hristos, astfel încât, chiar dacă legea rosteşte 
moarte, doar ne arată ce lucruri mari ne-a făgăduit Dumnezeu că face pentru cei care cred. Ne învaţă să nu 
avem încredere în carne, ci să ne închinăm lui Dumnezeu în Spirit şi să ne bucurăm în Hristos Isus. Astfel, 
Dumnezeu Îşi încerca poporul, ca să ştie că „omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care provine 
din gura lui Dumnezeu trăieşte omul”. Deuteronom 8:3. 

Astfel, legea nu este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu, chiar dacă nu poate da viaţă. Dimpotrivă, 
susţine acele făgăduinţe din tunete, deoarece cu jurământul lui Dumnezeu rămas ferm pentru totdeauna, cea 
mai mare cerinţă a legii, pentru urechea credinţei nu este decât făgăduinţa împlinirii ei. Şi astfel, putem şti 
lucrul învăţat chiar de Domnul Isus, că „porunca Lui este viaţă veşnică”. 

 
- The Present Truth, 26 noiembrie 1896 

                                                
10 În textul ebraic al acestui pasaj nu există nici un cuvânt care să indice la „generaţie”, termen care este oferit de 

traducători. Este evident, totuşi, că este cuvântul cerut de sens şi se cere atenţie asupra lui numai pentru a arăta faptul că 
aceeaşi construcţie este în clauza următoare, unde cuvântul „generaţie” nu mai apare, dar căreia îi aparţine la fel de 
sigur ca celei dintâi. Unii s-au grăbit să presupună că „miile” se referă numai la indivizi şi astfel au concluzionat greşit 
că pedepsele lui Dumnezeu durează mai mult decât îndurarea Sa. Nu este aşa. El cercetează nelegiuirile părinţilor în 
copii până la a treia şi a patra generaţie a celor care Îl urăsc, dar arată îndurare miilor de generaţii ale celor care Îl iubesc 
şi păzesc poruncile Lui. Mânia Sa se linişteşte curând, în timp ce îndurarea Sa curge în eternitate. Alte traduceri decât 
cele englezeşti prezintă acest lucru foarte clar. 
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31. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Muntele Sinai şi Muntele Sion 
 

are este Domnul şi măreţ pentru a fi lăudat în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele sfinţeniei 
Lui. Frumoasă poziţie, bucuria întregului pământ este muntele Sion, în partea de nord, cetatea 

marelui Rege. Dumnezeu este cunoscut în locul ei ca refugiu.” Psalmul 48:1-3. 
Aici avem o explozie de laudă în locuinţa lui Dumnezeu din cer, căci „Domnul este în templul Lui cel 

sfânt, tronul Domnului este în cer” (Psalmul 11:4) şi despre Hristos, „care stă la dreapta tronului Măririi în 
ceruri” (Evrei 8:1). Domnul spune: „Totuşi Eu am pus pe Regele Meu peste muntele Meu cel sfânt, Sion” 
sau „peste Sion, muntele sfinţeniei Mele”. 

Isus Hristos, Regele uns pe Sion este Mare Preot, „un preot în veac, după ordinea lui Melhisedec”. 
Domnul a spus despre „Omul al cărui nume este Ramura” că „El va zidi templul Domnului şi El va purta 
slava, va sta şi va domni pe tronul Lui; va fi preot peste tronul Lui; şi sfatul păcii va fi întrei ei amândoi.” 
Zaharia 6:12, 13. Astfel, în timp ce stă peste tronul Tatălui Său în ceruri, El este „Slujitorul sanctuarului şi al 
adevăratului cort, ridicat de Domnul, nu de om”. Evrei 8:2 

Către acest loc – muntele Sion, muntele sfinţeniei lui Dumnezeu şi către sanctuarul de pe el, locuinţa Sa – 
Şi-a condus Dumnezeu poporul Israel când l-a eliberat din Egipt. Când au trecut cu bine prin Marea Roşie, 
Moise a cântat aceste cuvinte inspirate: „Îi vei aduce şi îi vei sădi pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care 
Tu, Doamne, l-ai făcut pentru Tine ca să locuieşti, în sanctuar, o, Doamne, pe care l-au întemeiat mâinile 
Tale.” Exodul 15:17. 

Dar ei nu au ajuns acolo, deoarece nu „s-au ţinut de încrederea şi bucuria speranţei până la sfârşit”. 
„Astfel vedem că nu au intrat din pricina necredinţei.” Totuşi Dumnezeu nu i-a părăsit, căci chiar „dacă noi 
nu credem, El rămâne credincios; nu Se poate nega singur”. Astfel, l-a instruit pe Moise să spună poporului 
să aducă daruri de aur şi argint şi pietre preţioase, împreună cu alte materiale şi a zis: „Să Îmi facă un 
sanctuar ca să locuiesc în mijlocul lor. În conformitate cu tot ce îţi arăt, după modelul tabernacolului şi după 
modelul instrumentelor lui să îl faceţi.” Exodul 25:8, 9. 

Acesta nu era „adevăratul tabernacol pe care l-a ridicat Domnul”, ci unul făcut de om. Tabernacolul şi 
instrumentele lui erau doar „simboluri ale lucrurilor din ceruri” şi nu „lucrurile cereşti înseşi”. Evrei 9:23. A 
fost doar o umbră a substanţei reale. Motivul umbrei va fi analizat mai târziu. Dar cei credincioşi din 
timpurile vechi ştiau la fel ca Ştefan în anii de mai târziu, că „Cel Prea Înalt nu locuieşte în temple făcute de 
mâini omeneşti”, după cum spune profetul: „Aşa vorbeşte Domnul: Cerul este tronul Meu şi pământul 
aşternutul picioarelor Mele; unde este casa pe care Mi-aţi construit-o? şi unde este locul odihnei Mele?” 
Fapte 7:48, 49. Solomon, la consacrarea marelui său templu, a spus: „Va locui Dumnezeu cu adevărat cu 
oamenii pe pământ? Iată, cerul şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde; cu cât mai puţin această casă pe care 
am construit-o.” 2 Cronici 6:18. 

Toţi copiii cu adevărat credincioşi ai lui Dumnezeu au înţeles că tabernacolul pământesc sau templul nu 
era locuinţa reală a lui Dumnezeu, ci doar o ilustraţie, un simbol. La fel au crezut şi despre instrumentele pe 
care le conţinea sanctuarul. 

Aşa cum tronul lui Dumnezeu este în templul Său sfânt din cer, tot aşa, în simbolul acelui templu, pe 
pământ, era o reprezentare a tronului Său. O reprezentare foarte slabă, este adevărat, la fel de mică după cum 
lucrările omului sunt mai mici decât cele ale lui Dumnezeu, totuşi era un simbol al lui. Acea ilustraţie a 
tronului lui Dumnezeu era chivotul care conţinea tablele legii. Câteva texte din Scriptură vor arăta acest 
lucru. 

Exodul 25:10-22 conţine descrierea completă a chivotului. Era o cutie făcută din lemn, dar complet 
acoperită, pe dinăuntru şi pe din afară cu aur rafinat. În acest chivot l-a instruit Domnul pe Moise să pună 
Mărturia pe care i-o va da. Moise a făcut aşa, căci povestind lui Israel împrejurările dării legii, împreună cu 
idolatria lor, care a dus la spargerea primelor table, a spus: 

„În acel timp, Domnul mi-a spus: ‚Taie două table de piatră ca primele şi urcă-te la Mine pe munte şi fă-ţi 
un chivot de lemn. Voi scrie pe aceste table cuvintele de pe primele table pe care le-ai spart şi le vei pune în 
chivot.’ Am făcut un chivot de lemn de salcâm şi am tăiat două table de piatră ca cele dintâi, m-am urcat pe 
munte, cu cele două table în mână. Şi El a scris pe table, ca prima scriere, cele zece porunci, pe care Domnul 
vi le-a rostit pe munte din mijlocul focului în ziua adunării; Domnul mi le-a dat mie. M-am întors şi am 
coborât de pe munte şi am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem; şi ele sunt acolo, cum mi-a poruncit 
Domnul.” Deuteronom 10:1-5. 

M
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Capacul acestui chivot era numit „scaunul milei”. Era din aur tare, bătut şi la fiecare margine a lui, parte 
din acelaşi aur, era câte un heruvim cu aripile întinse. „Către scaunul milei să fie feţele heruvimilor.” Cu 
aceste ordine, Domnul a spus: „Să pui scaunul milei deasupra chivotului şi în chivot să pui mărturia pe care 
ţi-o voi da”, lucru pe care Moise l-a făcut, căci citim: „Acolo Mă voi întâlni cu tine, voi comunica intim cu 
tine de sus, de la scaunul milei, dintre cei doi heruvimi care sunt pe chivotul mărturiei, despre toate lucrurile 
pe care ţi le voi da ca porunci pentru copiii lui Israel.” Exodul 25:17-22. 

Dumnezeu a spus că le va vorbi „dintre heruvimi”. Aşa că citim: „Domnul domneşte; poporul să tremure; 
El stă între heruvimi; pământul să se mişte. Domnul este mare în Sion; El este înălţat peste toţi oamenii.” 
Psalmul 99:1, 2. Heruvimii umbreau scaunul milei, loc din care Dumnezeu vorbea poporului. Acum, milă 
înseamnă har, aşa că în scaunul milei din tabernacolul pământesc avem simbolul „tronului harului” la care 
suntem îndemnaţi să venim cu îndrăzneală, „ca să dobândim milă şi să găsim har pentru a fi ajutaţi la vreme 
de nevoie”. Evrei 4:16. 

 
Temelia guvernării lui Dumnezeu 

 
Cele zece porunci de pe cele două table de piatră erau în chivot, sub scaunul milei, arătând astfel că legea 

lui Dumnezeu este baza tronului şi guvernării Sale. În consecinţă, citim: „Domnul domneşte; pământul să se 
bucure; mulţimea insulelor să se bucure. Norii şi întunericul sunt în jurul Lui; neprihănirea şi judecata sunt 
temelia tronului Său.” „Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău; mila şi adevărul merg înaintea feţei 
Tale.” Psalmul 97:1, 2; 89:14 R.V. 

De vreme ce tabernacolul şi tot ce conţinea el trebuia făcut exact după modelul dat lui Moise şi erau 
„simboluri ale lucrurilor din ceruri”, înseamnă că cele zece porunci de pe tablele de piatră erau copia exactă a 
legii care este temelia adevăratului tron al lui Dumnezeu din cer. Aceasta ne ajută să înţelegem mai clar cum 
se face că „este mai uşor ca cerul şi pământul să treacă, decât ca o iotă sau o frântură de slovă din lege să se 
stingă”. Luca 16:17. Câtă vreme tronul lui Dumnezeu rămâne, legea lui Dumnezeu rostită pe Sinai trebuie să 
rămână neschimbată. „Dacă temelia este distrusă, ce poate să facă cel neprihănit?” Psalmul 11:3. Dacă cele 
zece porunci – pietrele de temelie ale tronului lui Dumnezeu – ar fi distruse, tronul însuşi ar cădea, iar 
speranţa celui neprihănit ar pieri. Dar nimănui nu trebuie să îi fie teamă de o asemenea catastrofă. „Domnul 
este în templul Lui cel sfânt; tronul Domnului este în cer”, deoarece Cuvântul Lui este stabilit pentru 
totdeauna în cer. Acesta este unul din „lucrurile care nu se pot zdruncina”. 

Acum, putem vedea muntele Sinai, care este un sinonim al legii şi care la darea legii era întruchiparea 
măreţiei legii, ca un simbol al tronului lui Dumnezeu. Într-adevăr, pentru moment, acela era tronul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu era prezent pe el cu toţi sfinţii Lui îngeri. 

Mai mult, groaza de la Sinai este numai groaza tronului lui Dumnezeu din cer. Ioan a avut o viziune a 
templului lui Dumnezeu din cer şi a tronului, cu Dumnezeu stând pe el; „şi din tron ieşeau fulgere, tunete şi 
glasuri”. „Templul lui Dumnezeu din cer a fost deschis şi s-a văzut templul său şi chivotul mărturiei Lui; 
erau fulgere, glasuri şi tunete, un mare cutremur de pământ şi o grindină mare.” „Un foc merge înaintea Lui.” 

Groaza tronului lui Dumnezeu este aceeaşi ca cea de la Sinai – groaza legii. Totuşi, acelaşi tron este 
„tronul harului” la care suntem îndemnaţi să venim cu îndrăzneală. Tot aşa „Moise s-a apropiat de 
întunericul gros în care era Dumnezeu” pe Sinai. Exodul 20:21. Nu doar Moise, ci şi „Aaron, Nadab şi Abihu 
şi cei şaptezeci de bătrâni ai lui Israel” au mers sus pe munte; „şi L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub 
picioarele Lui era tunet ca şi cum ar fi fost lucrarea pavată dintr-o piatră de safir şi precum trupul cerului în 
limpezimea lui. Nu Şi-a întins mâna peste nobilii lui Israel; şi ei L-au văzut pe Dumnezeu, au mâncat şi au 
băut.” Exodul 24:9-11. Dacă nu ar fi fost aşa, nu am fi avut o demonstraţie pozitivă a faptului că într-adevăr 
putem veni cu îndrăzneală la tronul harului – la acel tron măreţ din care ies fulgere, tunete şi glasuri – şi să 
găsim milă. Legea face ca păcatul să abunde, „dar unde păcatul a abundat, harul a abundat şi mai mult”. 
Crucea era la Sinai, în aşa fel încât chiar acolo era tronul de har al lui Dumnezeu. 

Căci să ne amintim că numai „prin sângele lui Isus” avem „îndrăzneala să intrăm în locul cel mai sfânt”. 
Evrei 10:19. Dacă nu ar fi fost acel sânge, ar fi însemnat moarte pentru noi dacă am veni la tronul lui 
Dumnezeu şi am lua Numele Lui pe buzele noastre, aşa cum era pentru oricine se apropia puţin de Sinai. Dar 
Moise şi alţii s-au apropiat de Dumnezeu la Sinai, chiar în întunericul gros şi nu au murit, o evidenţă sigură 
că sângele lui Isus i-a salvat. Râul de viaţă din Hristos curgea la Sinai, aşa cum „râul limpede cu apa vieţii, 
limpede precum cristalul” provine „din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului”. Apocalipsa 22:1. 

Acel râu vine din inima lui Hristos, în care se află legea păstrată. Hristos a fost templul lui Dumnezeu şi 
inima Sa era locuinţa lui Dumnezeu. Ştim că râul – apa vie pentru popor – a venit din Hristos la Sinai şi că 
sângele şi apa, care sunt de acord într-una singură, au venit din coasta Sa pe Calvar – un râu viu pentru viaţa 



92 
 

lumii. Totuşi, deşi crucea Calvarului este cea mai înaltă manifestare posibilă a îndurării şi iubirii lui 
Dumnezeu pentru om, este o realitate că groaza de la Sinai – groaza tronului lui Dumnezeu – era acolo. Era 
întuneric gros, cutremur de pământ şi oamenii erau umpluţi de spaimă groaznică, deoarece acolo Dumnezeu 
a arătat consecinţele groaznice ale violării legii Sale. Legea, în groaza ei faţă de făcătorii de rele, era la 
Calvar la fel de mult ca la Sinai sau în mijlocul tronului lui Dumnezeu. 

Când Ioan a văzut templul din cer şi tronul măreţ al lui Dumnezeu, a văzut „în mijlocul tronului” „un 
Miel care părea înjunghiat”. Apocalipsa 5:6. Astfel, râul cu apa vieţii din mijlocul tronului lui Dumnezeu 
provine de la Hristos, aşa cum a fost râul de la Sinai şi de la Calvar. Sinaiul, Calvarul şi Sionul, trei munţi 
sfinţiţi ai lui Dumnezeu, toţi sunt de acord într-una singură pentru cei care vin la ei în credinţă. În toţi găsim 
teribila lege aducătoare de moarte a lui Dumnezeu curgând spre noi într-un râu dulce şi înviorător de viaţă, 
astfel că putem cânta: 

 

„Există o vastitate în mila lui Dumnezeu, 
Ca vastitatea mării, 

Există o bunătate în dreptatea Sa, 
Care înseamnă mai mult decât libertatea.” 

 

- The Present Truth, 3 decembrie 1896 
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32. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Legămintele făgăduinţei 
 

e aceea, amintiţi-vă că, fiind în trecut neamuri după trup, numiţi necircumcişi de aceia care sunt 
numiţi circumcişi în trup de către mâini omeneşti, în acel timp eraţi fără Hristos, străini de 

comunitatea lui Israel şi străini de legămintele făgăduinţei, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume.” Efeseni 
2:11, 12. 

O idee care domină destul de mult este aceea că Dumnezeu are un legământ pentru evrei şi altul pentru 
neamuri; că a existat un timp când legământul cu evreii excludea cu desăvârşire pe neamuri, dar că acum un 
nou legământ a fost făcut care priveşte în primul rând pe neamuri, dacă nu în întregime; pe scurt, că iudeii 
sunt sau erau sub vechiul legământ şi că neamurile sunt sub noul. Faptul că această idee este o mare eroare 
poate fi repede văzut din pasajul deja citat. 

De fapt, neamurile, ca neamuri, nu au parte în legămintele făgăduinţei, oricare ar fi ele. În Hristos este da. 
„Căci oricâte ar fi făgăduinţele lui Dumnezeu, în El este da; de aceea, prin El este şi Amin, spre slava lui 
Dumnezeu prin noi.” 2 Corinteni 1:20. Neamurile sunt aceia care sunt fără Hristos şi astfel sunt „străini de 
legămintele făgăduinţei”. Nici unul dintre neamuri nu are parte de legământul făgăduinţei. Dar oricine vine la 
Hristos poate să se împărtăşească de făgăduinţe; căci Hristos spune: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da 
afară.” Ioan 6:37. Dar când neamurile fac acest lucru, nu contează naţionalitatea lor, încetează să mai fie 
dintre neamuri şi devin membri ai „comunităţii lui Israel”. 

Dar să observăm că iudeu, în accepţiunea obişnuită a termenului, adică, un membru al naţiunii ebraice şi 
unul care Îl respinge pe Hristos, nu are o parte mai mare în făgăduinţele lui Dumnezeu sau în legămintele 
făgăduinţei decât au neamurile. Cu alte cuvinte, nimeni nu are vreo parte în făgăduinţe, în afară de cei care le 
acceptă. Oricine este „fără Hristos”, fie că este numit iudeu, fie că este numit dintre neamuri, este de 
asemenea „fără Dumnezeu în lume” şi un străin de legămintele făgăduinţei, un străin de comunitatea lui 
Israel. Acest lucru ne învaţă cel dintâi text citat. Cineva trebuie să fie în Hristos pentru a beneficia de 
„legămintele făgăduinţei” şi pentru a fi un membru al comunităţii lui Israel. Prin urmare, a fi „cu adevărat 
israelit” înseamnă pur şi simplu a fi creştin. Acest lucru este la fel de adevărat pentru cel care a trăit în zilele 
lui Moise cum a fost pentru cei din zilele lui Pavel sau pentru cei care trăiesc astăzi. 

Cineva probabil că se va gândi să întrebe: „Dar cum e cu legământul făcut la Sinai? Vrei să spui că este 
acelaşi cu cel sub care trăiesc creştinii sau că acela era bun? Nu ni se spune că avea cusur? Şi dacă avea 
cusur, cum puteau viaţa şi mântuirea să vină prin el?” 

Întrebări foarte pertinente la care este uşor de răspuns. Este un fapt de netăgăduit că harul a abundat la 
Sinai – „harul lui Dumnezeu care aduce mântuire” – deoarece Hristos era acolo cu toată plinătatea harului 
Său şi a adevărului. Mila şi adevărul s-au întâlnit acolo, neprihănirea şi pacea au curs ca un râu. Dar nu în 
virtutea legământului făcut la Sinai erau acolo mila şi pacea. Acel legământ nu a adus nimic poporului, deşi 
totul era acolo ca ei să se bucure. 

Valoarea comparativă a celor două legăminte care sunt cunoscute ca „primul” şi „al doilea” sau „vechiul” 
şi „noul” este prezentată astfel în cartea Evrei, care Îl înfăţişează pe Hristos ca Mare Preot şi pune în contrast 
preoţia Lui cu cea a oamenilor. Iată câteva din punctele superiorităţii Marelui nostru Preot în comparaţie cu 
preoţii pământeşti: 

1. „Aceia au fost făcuţi preoţi fără jurământ; dar acesta, printr-un jurământ al Celui ce I-a spus: ‚Domnul 
a jurat şi nu Îi va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.’” Evrei 7:21. 

2. Erau preoţi, dar pentru un scurt timp, deoarece „moartea îi împiedica să rămână pururea”; de aceea, era 
o continuă schimbare şi succesiune. Dar Hristos „trăieşte veşnic” şi de aceea El are „o preoţie 
neschimbătoare”. Preoţii pământeşti erau preoţi atât timp cât trăiau, dar nu trăiau mult. Hristos, de asemenea, 
este preot atât timp cât trăieşte, dar El este „viu în vecii vecilor”. 

3. Preoţii leviţi erau făcuţi preoţi „după legea unei porunci carnale”. Preoţia lor era numai pe din afară, în 
carne. Ei se puteau ocupa de păcat numai în ceea ce priveşte manifestările lui exterioare, cu nimic de fapt. 
Dar Hristos este Mare Preot „după puterea unei vieţi fără sfârşit” – o viaţă care salvează până la cel mai 
îndepărtat punct. El slujeşte legea în Spiritul. 

4. Erau slujitori numai ai unui sanctuar pământesc, pe care l-a făcut omul. Hristos „stă la dreapta tronului 
măririi în ceruri, ca Slujitor al sanctuarului şi al adevăratului cort ridicat de Domnul, nu de om”. 

5. Ei erau doar oameni păcătoşi, aşa cum este arătat de mortalitatea lor. Hristos este „declarat Fiul lui 
Dumnezeu cu putere, după Spiritul sfinţeniei, prin învierea din moarte” (Romani 1:4) şi astfel El este „sfânt, 
nevinovat, fără pată, separat de păcătoşi şi mai înălţat decât cerurile”. Evrei 7:26. 

D 
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Acum, „cu atât mai mult a fost Isus făcut garanţia unui legământ11 mai bun” Evrei 7:22. Legământul al 
cărui Slujitor este Hristos este cu atât mai bun decât acela ai cărui slujitori erau preoţii leviţi, a căror preoţie 
data numai de la facerea legământului la Sinai, cu cât Hristos şi preoţia Lui sunt mai bune decât ei şi preoţia 
lor. Cu alte cuvinte, legământul al cărui Slujitor este Hristos ca Mare Preot este cu atât mai bun decât 
legământul de la Sinai cu cât Hristos este mai bun decât omul, cu cât cerul este mai înalt decât pământul, cu 
cât sanctuarul din cer este mai mare decât sanctuarul de pe pământ, cu cât lucrările lui Dumnezeu sunt mai 
bune decât lucrările făpturii create; cu cât „legea Spiritului vieţii în Hristos Isus” este mai bună decât „legea 
poruncii carnale”, cu cât viaţa veşnică este mai bună decât viaţa care este doar „un abur care apare o clipă şi 
care trece”, cu cât jurământul lui Dumnezeu este mai bun decât cuvântul omului. 

 
Diferenţa 

 
Acum putem citi în ce constă această mare diferenţă: „Dar acum El a obţinut o slujbă cu atât mai 

minunată, cu cât El este Mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost stabilit pe baza făgăduinţelor mai 
bune. Căci, dacă acel legământ dintâi ar fi fost fără cusur, nu s-ar fi căutat loc pentru al doilea. Căci găsind 
cusur în ele, El spune: ‚Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda; nu după legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână să îi 
conduc afară din Egipt, pentru că nu au continuat în legământul Meu şi nu am ţinut cont de ei, spune 
Domnul. Acesta este legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune 
legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu; nici 
un om nu va învăţa pe aproapele său sau pe fratele său, zicând: ‚Cunoaşte pe Domnul’, căci toţi Mă vor 
cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare. Căci voi fi îndurător faţă de nelegiuirea lor şi nu Îmi voi 
mai aminti de păcatele şi fărădelegile lor.’” Evrei 8:5-12. 

Următoarele adevăruri trebuie să iasă în evidenţă pentru cititorul profund al acestui text: 
1. Ambele legăminte sunt numai cu Israel. Neamurile, aşa cum deja am văzut, sunt „străini de legămintele 

făgăduinţei”. Este întotdeauna admis şi chiar pretins că ei nu au nimic de-a face cu vechiul legământ, dar că 
au o legătură chiar mai mică cu noul legământ. 

2. Ambele legăminte sunt făcute cu „casa lui Israel”, nu cu câţiva indivizi, nici cu o naţiune împărţită, ci 
„cu casa lui Israel şi casa lui Iuda”, şi asta înseamnă cu tot poporul lui Israel. Primul legământ a fost făcut cu 
toată casa lui Israel, înainte ca ei să fie împărţiţi; al doilea legământ va fi făcut când Dumnezeu va scoate pe 
copiii lui Israel dintre păgâni şi îi va face o singură naţiune, când „nu vor mai fi două naţiuni, nici nu vor mai 
fi împărţiţi în două împărăţii”. Ezechiel 37:22, 26. Dar în această privinţă vom discuta mai mult mai târziu. 

3. Ambele legăminte conţin făgăduinţe şi sunt fondate pe ele. 
4. „Noul legământ” este mai bun decât cel de la Sinai. 
5. Este mai bun, deoarece făgăduinţele pe baza cărora este fondat sunt mai bune. 
6. Totuşi, se va vedea, comparând termenii noului legământ cu ai celui vechi, că sfârşitul întrezărit de 

ambele este la fel. Cel vechi spune: „Dacă veţi asculta de glasul Meu”; cel nou spune: „Voi pune legile Mele 
în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor”. Ambele fac referire la legea lui Dumnezeu. Ambele au sfinţenia şi 
răsplătirile sfinţeniei ca obiectiv. În legământul de la Sinai s-a spus lui Israel „Îmi veţi fi o împărăţie de 
preoţi şi o naţiune sfântă.” Exodul 19:6. Exact aşa este în realitate poporul lui Dumnezeu, „o preoţie 
împărătească, o naţiune sfântă, un popor special”. 1 Petru 2:5, 9. 

Dar făgăduinţele acelui legământ la Sinai nu au fost niciodată realizate şi din chiar acest motiv are cusur. 
Făgăduinţele acelui legământ depindeau toate de popor. Ei au spus: „Vom face tot ce a spus Domnul”. 
Exodul 19:8; 24:7. Ei au promis că vor ţine poruncile, cu toate că deja demonstraseră incapacitatea de a face 
ceva de la ei înşişi. Promisiunile lor de a ţine legea, ca legea însăşi, erau „slabe prin carne”. Romani 8:3. 
Tăria acelui legământ era de aceea numai tăria legii; iar aceasta înseamnă moarte. 

                                                
11 Cititorul va observa că termenul „legământ” este preferat, ca în Versiunea Revizuită cuvântului „testament”, din 

versiunea veche. Cuvintele „legământ” şi „testament” care se găsesc în versiunea obişnuită a Bibliei, provin din acelaşi 
cuvânt grecesc. Multă confuzie a rezultat din cauza faptului că traducătorii au folosit în mod arbitrar „legământ” în 
unele locuri şi „testament” în altele. Traducerea ar trebuie să fie uniformă; şi de vreme ce referinţa este la ceea ce în 
traducerea ebraică întotdeauna este „legământ”, acest cuvânt ar trebui folosit întotdeauna. Să ne amintim că oriunde în 
traducerea Bibliei apare cuvântul „testament”, cuvântul care ar fi trebuit folosit este „legământ”. Cuvântul „testament” 
este pe deplin nejustificat şi induce în eroare. 
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De ce legământul de la Sinai? 
 

Atunci de ce a fost făcut legământul? – Din exact acelaşi motiv pentru care a fost rostită legea la Sinai: 
„din cauza fărădelegii”. Domnul spune că „din pricina faptului că nu au continuat în legământul Meu”. Ei au 
estimat prea puţin „legământul cel veşnic” pe care Dumnezeu îl făcuse cu Avraam şi de aceea l-a făcut pe 
acesta cu ei, ca o mărturie împotriva lor. 

Acel „legământul cel veşnic” făcut cu Avraam era un legământ al credinţei. Era veşnic, deci darea legii nu 
îl putea anula. A fost confirmat de un jurământ de către Dumnezeu şi de aceea legea nu putea adăuga nimic 
la el. Deoarece legea nu a adăugat nimic la cel legământ, totuşi nu era nici împotriva făgăduinţelor lui, 
înseamnă că legea era conţinută în făgăduinţe. Legământul lui Dumnezeu cu Avraam îl asigura pe el şi 
sămânţa lui de neprihănirea legii prin credinţă. Nu prin fapte, ci prin credinţă. 

Legământul cu Avraam era atât de amplu în scopul lui încât a cuprins naţiunile, „toate familiile 
pământului”. Prin acest legământ, susţinut de jurământul lui Dumnezeu, avem noi încredere şi speranţă la 
venirea lui Isus, în care a fost confirmat. În virtutea acelui legământ şi numai în virtutea lui primeşte omul 
binecuvântările lui Dumnezeu, căci crucea lui Hristos pur şi simplu aduce binecuvântarea lui Avraam asupra 
noastră. 

Acel legământ era în totalitate al credinţei şi de aceea asigură mântuirea, de vreme ce „prin har sunteţi 
mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu este a voastră, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni”. Istoria lui Avram accentuează foarte mult faptul că mântuirea este în întregime a lui 
Dumnezeu şi nu prin puterea omului. „Puterea aparţine lui Dumnezeu” (Psalmul 62:11); şi Evanghelia este 
„puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede”. Romani 1:16. Din cazul lui Avraam, ca şi din 
cel al lui Isaac şi al lui Iacov, ni se face cunoscut că numai Dumnezeu Însuşi poate să împlinească 
făgăduinţele Sale. Ei nu aveau nimic de la înţelepciunea lor, dibăcia sau puterea lor; totul era un dar de la 
Dumnezeu. El i-a condus şi i-a protejat. 

Acest adevăr este cel care a fost făcut cel mai proeminent în eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. 
Dumnezeu S-a făcut cunoscut lor ca „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” (Exodul 3:15); şi l-a însărcinat pe Moise să le facă cunoscut 
faptul că El urma să îi elibereze ca împlinire a legământului făcut cu Avraam. Dumnezeu a vorbit lui Moise 
şi i-a zis: 

„Eu sunt IEHOVA, şi M-am arătat lui Avraam, Isaac şi Iacov ca Dumnezeul Atotputernic, dar Numele 
Meu de Iehova nu era cunoscut de ei. De asemenea am stabilit legământul Meu cu ei, să le dau ţara 
Canaanului, ţara în care să rămână. Mai mult, am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care egiptenii îi ţin în 
robie şi Mi-am amintit de legământul Meu. De aceea, să spui copiilor lui Israel: ‚Eu sunt Iehova şi vă voi 
scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa de robia lor, vă voi răscumpăra cu un braţ întins şi cu mari 
judecăţi; vă voi lua ca popor al Meu şi vă voi fi Dumnezeu; şi veţi şti că Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru, 
care vă scoate de sub poverile egiptenilor. Vă voi duce în ţara pe care am ridicat mâna că o voi da lui 
Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; v-o voi da vouă ca moştenire; Eu sunt Iehova. ’” Exodul 6:2-8, R.V. 

Citiţi acum din nou cuvintele lui Dumnezeu chiar înainte de a face legământul de la Sinai: 
„Aşa să spui casei lui Iacov şi copiilor lui Israel: aţi văzut ce am făcut egiptenilor şi cum v-am purtat pe 

aripi de vultur şi v-am adus la Mine. De aceea acum, dacă veţi asculta cu adevărat de glasul Meu şi veţi păzi 
legământul Meu, Îmi veţi fi o comoară specială mai presus de toate popoarele; căci tot pământul este al Meu 
şi Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă.” Exodul 19:4-6. 

Observaţi cum vorbeşte Dumnezeu despre faptul că El Însuşi făcuse tot ce a fost făcut pentru ei. El îi 
eliberase de egipteni, El îi adusese la Sine. Acesta este lucrul pe care ei îl uitau în mod continuu, aşa cum 
este indicat în murmurările lor. Au mers chiar atât de departe încât să întrebe dacă Domnul era printre ei sau 
nu; murmurările lor întotdeauna indicau gândul că ei singuri se puteau ocupa de lucruri mai bine decât 
Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus printre munţi, au trecut Marea Roşie, prin deşert, unde nu exista mâncare sau 
băutură şi le-a împlinit în mod miraculos nevoile de fiecare dată ca să îi facă să înţeleagă faptul că nu puteau 
trăi decât prin Cuvântul Lui. Deuteronom 8:3. 

Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avraam era fondat pe credinţă şi încredere. „Avraam L-a 
crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire.” Astfel, când Dumnezeu, ca împlinire a acelui legământ, 
elibera pe Israel din robie, toate lucrările Lui cu ei erau calculate să îi înveţe încrederea în El, pentru ca într-
adevăr ei să fie copiii legământului. 
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Lecţia de încredere 
 

Răspunsul lor a fost încrederea în sine. Citiţi raportul neîncrederii lor în Dumnezeu din Psalmul 106. El îi 
încercase la Marea Roşie, prin oferirea manei şi la apele de la Meriba. De fiecare dată nu s-au încrezut în El 
în mod perfect. Acum, El vine să îi încerce încă o dată prin darea legii. Aşa cum am învăţat deja, Dumnezeu 
nu a intenţionat niciodată ca oamenii să încerce să obţină neprihănirea prin lege sau să creadă că aşa ceva 
este posibil. În darea legii, aşa cum arată toate circumstanţele de atunci, El plănuise ca fiii lui Israel şi de 
asemenea noi, să învăţăm că legea este infinit deasupra efortului omenesc de a o atinge şi pentru a face clar 
că, de vreme ce păzirea poruncilor este esenţială pentru mântuirea pe care El a făgăduit-o, El Însuşi va 
împlini legea în noi. Acestea sunt Cuvintele lui Dumnezeu: „Ascultă, poporul Meu, şi îţi voi mărturisi; o, 
Israele, dacă Mă vei asculta, nici un dumnezeu străin nu va fi în tine, nici nu te vei închina unui dumnezeu 
străin.” Psalmul 81:8, 9. „Apleacă-ţi urechea şi vino la Mine; ascultă şi sufletul tău va trăi.” Isaia 55:3. 
Cuvântul Lui transformă sufletul din moartea păcatului în viaţa neprihănirii, aşa cum l-a scos pe Lazăr din 
mormânt. 

O citire atentă a Exodului 19:1-6 va arăta că nu a existat nici o aluzie că un alt legământ trebuia atunci 
făcut. Într-adevăr, evidenţa este împotriva acestui lucru. Domnul S-a referit la legământul Său – legământul 
dat cu mult timp înainte lui Avraam – şi i-a îndemnat să îl păzească şi le-a spus care va fi rezultatul păzirii 
lui. Legământul cu Avraam era, aşa cum am văzut, un legământ al credinţei, iar ei îl puteau păzi pur şi 
simplu păzind credinţa. Dumnezeu nu le-a cerut să intre într-un alt legământ cu El, ci doar să accepte 
legământul Lui de pace, pe care îl dăduse cu mult timp înainte părinţilor lor. 

De aceea, replica potrivită a poporului ar fi trebuit să fie: „Amin, tot aşa Doamne să ni se facă şi nouă 
după voia Ta.” Dimpotrivă, ei au spus: „Vom face tot ce a spus Domnul”; şi au repetat promisiunea lor, chiar 
accentuând-o după ce au auzit legea. Era aceeaşi încredere în sine care îi făcuse pe urmaşii lor să-I spună lui 
Hristos: „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?”. Gândiţi-vă la oamenii muritori care pretind că 
pot face lucrarea lui Dumnezeu! Hristos a răspuns: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi în Acela 
pe care L-a trimis El.” Tot aşa a fost şi în pustia de la Sinai, când a fost dată legea şi legământul făcut. 

Asumarea responsabilităţii de a face lucrările lui Dumnezeu a arătat lipsă de apreciere a măreţiei şi 
sfinţeniei Lui. Doar când oamenii sunt ignoranţi faţă de neprihănirea lui Dumnezeu îşi stabilesc propria 
neprihănire şi refuză să se supună neprihănirii lui Dumnezeu. Vezi Romani 10:3. Promisiunile lor nu erau 
bune la nimic, pentru că nu aveau nici o putere să le împlinească. De aceea, legământul, care se baza pe acele 
promisiuni, era în întregime fără valoare în ceea ce priveşte oferirea vieţii. Tot ce puteau obţine din legământ 
era tot ce puteau obţine de la ei înşişi, iar acest lucru era moartea. A te încrede în el înseamnă a face legământ 
cu moartea şi să fii în acord cu mormântul. Intrarea lor în legământ era o înştiinţare pentru Domnul că se pot 
descurca foarte bine fără El; că erau capabili să împlinească orice făgăduinţă pe care o făcea El. 

Dar Dumnezeu nu i-a părăsit, „căci a spus: ‚Cu siguranţă, ei sunt poporul Meu, copii care nu vor minţi.’ 
Aşa că le-a fost Mântuitor.” Isaia 63:8. El ştia că sunt mânaţi de impulsuri bune atunci când au făcut acea 
făgăduinţă şi că nu realizau ce înseamnă ea. Aveau râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei. El îi 
scosese din ţara Egiptului ca să îi înveţe să Îl cunoască şi nu S-a supărat pentru că erau atât de înceţi în a 
învăţa lecţia. Îl îndurase pe Avraam când a crezut că poate să ducă la bun sfârşit planurile lui Dumnezeu, a 
fost foarte răbdător cu Iacov când a fost atât de ignorant încât să presupună că moştenirea făgăduită de 
Dumnezeu putea fi câştigată prin înşelătorie şi fraudă. Aşa că, acum, îndura ignoranţa copiilor lui Israel şi 
lipsa lor de credinţă, pentru ca apoi să îi poate duce la credinţă. 

 
Mila divină 

 
Dumnezeu îi întâmpină pe oameni acolo unde sunt ei. El are „milă faţă de cel ignorant şi rătăcit de pe 

cale”. Evrei 5:2. Întotdeauna şi în orice timp caută să atragă oamenii la Sine, indiferent cât de depravaţi sunt; 
şi de aceea, atunci când întrevede cea mai slabă licărire a bunăvoinţei sau dorinţei de a-I sluji, imediat o 
hrăneşte, făcând tot ce poate pentru a conduce sufletul la o iubire mai mare şi cunoştinţă desăvârşită. Astfel, 
chiar dacă fiii lui Israel au eşuat în acest test suprem al încrederii lor în El, El a folosit avantajul exprimat în 
bunăvoinţa lor de a-I sluji, cu toate că era „pe calea lor slabă”. Din cauza necredinţei lor nu au avut tot ce Îşi 
dorise El ca ei să aibă; dar ceea ce au obţinut prin lipsa lor de credinţă era o continuă amintire a ceea ce 
puteau avea dacă ar fi crezut pe deplin. Din cauza ignoranţei lor faţă de măreţia sfinţeniei Lui, ignoranţă 
exprimată în promisiunea lor de a ţine legea, Dumnezeu a continuat, prin proclamarea legii, să le arate 
măreţia neprihănirii Lui şi totala lor neputinţă de a o împlini. 

- The Present Truth, 10 decembrie 1896 
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33. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Învelitoarea şi umbra 
 

ar, dacă Evanghelia este acoperită, este acoperită pentru cei care pier, dumnezeul acestei lumi a orbit 
minţile celor necredincioşi, pentru ca lumina Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, 

să nu răsară peste ei.” 2 Corinteni 4:3, 4 R.V. 
„Şi s-a întâmplat că, atunci când Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în 

mână, nu ştia că pielea feţei lui strălucea în timp ce vorbise cu El.” (o traducere mai bună spune „pentru că a 
vorbit cu El”, R.V.) Exodul 34:29. Pentru că Moise a vorbit cu Dumnezeu, faţa lui strălucea chiar şi după ce 
a părăsit prezenţa apropiată a lui Dumnezeu. „Şi când Aaron şi toţi copiii lui Israel l-au văzut pe Moise, iată 
că pielea feţei lui strălucea şi se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat şi Aaron şi toţi conducătorii 
adunării lui Israel s-au întors spre el; Moise a vorbit cu ei. După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat; şi el 
le-a poruncit tot ce îi spusese Domnul pe muntele Sinai. Până să termine Moise de vorbit, şi-a pus o 
învelitoare pe faţă. Dar când Moise a mers înaintea Domnului, ca să vorbească cu El, şi-a scos învelitoarea, 
până a ieşit. A ieşit şi a vorbit copiilor lui Israel ce i se poruncise. Copiii lui Israel au văzut faţa lui Moise, că 
pielea feţei lui Moise strălucea; şi Moise şi-a pus învelitoarea pe faţă din nou până s-a dus să vorbească cu 
El.” Versetele 30-35. 

Necredinţa orbeşte mintea. Acţionează ca o învelitoare care să reţină lumina. Doar prin credinţă 
pricepem; de aceea, el „a rezistat ca şi când L-ar fi văzut pe Cel ce este invizibil”. Nu avea nevoie de 
învelitoare pe faţă nici măcar atunci când era în prezenţa imediată a slavei lui Dumnezeu. Învelitoarea pe 
care şi-a pus-o pe faţă când a coborât ca să vorbească fiilor lui Israel era pusă numai pentru ei, deoarece faţa 
lui strălucea în aşa fel încât ei nu puteau să îl privească. Dar când s-a întors să vorbească cu Domnul, şi-a 
scos învelitoarea. 

Învelitoarea de pe faţa lui Moise era o concesie pentru slăbiciunea poporului. Dacă nu şi-ar fi pus-o, 
atunci fiecare dintre ei ar fi fost obligat să îşi pună pe faţa lui o învelitoare ca să se apropie şi să vorbească cu 
Moise. Ei nu puteau, aşa cum putea Moise, să privească slava Domnului cu faţa neacoperită. De aceea, 
practic fiecare dintre ei avea o învelitoare pe propria faţă. Faţa lui Moise era neacoperită. 

Acea învelitoare de pe faţa copiilor lui Israel reprezenta necredinţa care era în inimile lor. Astfel, 
învelitoarea era de fapt peste inimile lor. „Minţile lor erau orbite” şi chiar „până în această zi, când Moise 
este citit, învelitoarea este pe inimile lor”. Aceasta este adevărat nu numai pentru poporul evreu, ci pentru 
toţi aceia care nu Îl văd pe Hristos prezentat în toate scrierile lui Moise. 

O învelitoare interpusă între popor şi lumină îi lasă în umbră. Astfel, când copiii lui Israel au împrăştiat 
învelitoarea, necredinţa între ei şi „lumina Evangheliei slavei lui Hristos”, în mod natural au primit numai 
umbra ei. Au primit numai umbra lucrurilor bune făgăduite lor, în loc să primească substanţa. Să observăm 
câteva umbre comparate cu realităţile! 

 
Umbră şi realitate 

 
1. Dumnezeu spusese: „Dacă într-adevăr veţi asculta de glasul Meu şi veţi păzi poruncile Mele… Îmi veţi 

fi o împărăţie de preoţi”. Dar ei nu au devenit niciodată o împărăţie de preoţi. Doar o singură seminţie, 
seminţia lui Levi, a avut de-a face cu sanctuarul şi din acea seminţie, doar o familie, cea a lui Aaron putea fi 
preoţi. Ar fi însemnat moarte sigură pentru oricine din familia lui Aaron să aibă îndrăzneala să slujească 
drept preot în vreun fel. Totuşi, cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, 
sunt „o preoţie împărătească”, „o preoţie sfântă, care să ofere jertfe spirituale, acceptabile înaintea lui 
Dumnezeu prin Isus Hristos.” 1 Petru 2:5. Aceasta a făgăduit Dumnezeu naţiunii iudeilor la Sinai, dar nu au 
obţinut niciodată acest lucru, deoarece nu au păzit legământul credinţei, ci s-au încrezut în propria lor putere. 

2. În loc să fie aduşi la sanctuarul ceresc pe care l-au întemeiat mâinile lui Dumnezeu şi să fie sădiţi în el, 
au avut un sanctuar pământesc făcut de om şi nici măcar în acela nu li se permitea să intre. 

3. Tronul lui Dumnezeu, în sanctuarul de sus este un tron viu, mişcător, venind şi ieşind ca străfulgerarea 
unui fulger, ca răspuns imediat la gândul Spiritului. Ezechiel 1. Dimpotrivă, în sanctuarul pământesc ei au 
avut doar o slabă reprezentare a acelui tron în forma unui chivot din lemn şi aur, care trebuia dus pe umeri de 
oameni. 

4. Făgăduinţa din legământul cu Avraam pe care trebuia să îl păzească poporul era că legea va fi pusă în 
inimă. Copiii lui Israel au avut-o pe tablele de piatră. În loc ca, prin credinţă să primească „legea Spiritului 
vieţii în Hristos Isus” (Romani 8:2), adică „piatra vie” din mijlocul tronului lui Dumnezeu (vezi 1 Petru 2:3, 

D 
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4; Apocalipsa 5:6), care le-ar fi împărţit viaţă, făcându-i şi pe ei pietre vii, au primit legea numai pe pietrele 
reci şi fără viaţă, care nu le puteau da decât moartea. 

5. Pe scurt, în loc de slujirea neprihănirii lui Dumnezeu în Hristos, au avut numai slujirea morţii; căci 
chiar lucrul care este un miros de viaţă pentru cei care cred este un miros spre moarte pentru cei care nu cred. 

Dar vedem bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu chiar şi aici. Le-a oferit strălucirea Evangheliei Sale 
slăvite, iar ei eu interpus o învelitoare de necredinţă, astfel că au putut primi doar umbra. Totuşi, chiar acea 
umbră era o amintire mereu prezentă a realităţii. Când un nor gros, trecător, aruncă o umbră pe pământ, ştim, 
dacă nu suntem prea întunecaţi ca să gândim, că nu ar putea arunca nici o umbră dacă nu exista soarele; 
astfel, chiar norul proclamă prezenţa soarelui. Dacă deci oamenii de astăzi, chiar pretinşii creştini, nu ar fi la 
fel de orbi precum copiii lui Israel, s-ar bucura întotdeauna în lumina feţei lui Dumnezeu, dacă şi un nor 
dovedeşte întotdeauna că lumina este prezentă, iar credinţa întotdeauna face ca norul să dispară sau lasă să se 
vadă în el arcul făgăduinţei. 

 
Mărturia lui Dumnezeu în necredinţă 

 
Era bine pentru iudei să aibă chiar legea ca un martor împotriva lor decât să nu o aibă deloc. Era oricum 

un avantaj pentru ei că le-au fost încredinţate oracolele lui Dumnezeu. Romani 3:2. Este bine să avem legea 
ca să ne dojenească pentru păcatele noastre şi să arate calea neprihănirii decât să fim lăsaţi fără ea complet. 
Astfel, iudeii, chiar în necredinţa lor, au avut un avantaj mai presus de păgâni, deoarece iudeii aveau „forma 
neprihănirii şi a adevărului în lege”. Romani 2:20. În timp ce acea formă nu îi putea salva, ci doar să facă din 
condamnarea lor una mai mare dacă respingeau instrucţiunile exprimate prin ea, totuşi exista un avantaj în 
faptul că era o mărturie constantă a lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu nu a lăsat păgânii fără martor, prin 
faptul că le-a vorbit despre Sine în lucrurile pe care le-a făcut, predicându-le Evanghelia în creaţie, dar 
martorul pe care l-a dat evreilor, pe lângă celălalt, era chiar chipul realităţilor Sale eterne. 

Şi realităţile acestea erau pentru poporul Său. Doar învelitoarea de necredinţă de pe inimile lor îi ţinea de 
la a avea realitatea pe care o aveau doar ca umbră, dar „învelitoarea este îndepărtată în Hristos” (2 Corinteni 
3:14), iar Hristos era chiar şi atunci prezent cu ei. Ori de câte ori inima se va întoarce spre Domnul, 
învelitoarea va fi luată. Chiar cel mai orb ar fi putut vedea că sanctuarul vechiului legământ şi rânduielile 
serviciului divin care erau legate de el, nu erau realităţile pe care Dumnezeu le jurase să le dea lui Avraam şi 
seminţei lui. Aşa că s-ar fi putut întoarce cu toţii spre Domnul, aşa cum oameni din istoria lui Israel au făcut. 

Moise a vorbit cu Dumnezeu cu faţa neacoperită. Când ceilalţi „au stat la distanţă”, „Moise s-a apropiat”. 
Doar prin sângele lui Hristos se poate apropia cineva. Prin sângele lui Isus avem îndrăzneala de a intra în 
locul cel mai sfânt, în locul tainic al lui Dumnezeu. Faptul că Moise a făcut acest lucru, arată cunoştinţa lui în 
ceea ce priveşte puterea sângelui preţios şi încrederea lui în el. Dar sângele care putea să dea îndrăzneală şi 
acces lui Moise putea face acelaşi lucru pentru toţi ceilalţi, dacă ar fi crezut cum a crezut el. 

Nu uitaţi că prezenţa unei umbre arată prezenţa strălucirii soarelui. Dacă slava neprihănirii lui Dumnezeu 
nu ar fi fost prezentă în toată plinătatea ei, poporul lui Israel nu ar fi putut avea nici măcar umbra. Şi de 
vreme ce necredinţa a produs umbra, credinţa i-ar fi adus imediat la deplina strălucire şi ar fi fost „spre lauda 
slavei harului Său”. 

Moise a văzut slava cu faţa neacoperită şi a fost transformat de ea. Astfel, dacă credem, „noi toţi, cu faţa 
neacoperită, reflectând ca într-o oglindă slava Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din slavă în 
slavă, ca de la Domnul, Spiritul.” 2 Corinteni 3:18. Tot aşa ar fi putut să fie şi cu toţi copiii lui Israel, dacă ar 
fi crezut, pentru că Domnul nu este niciodată parţial. La ceea ce a luat parte Moise puteau cu toţii să ia. 

 
Ceea ce a fost abolit 

 
„Hristos este sfârşitul legii pentru neprihănire pentru oricine care crede.” Romani 10:4. El „a abolit 

moartea şi a adus viaţa şi nemurirea la lumină prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10); şi acea Evanghelie a fost 
predicată lui Avraam şi lui Israel în Egipt şi în pustie. Dar din cauza necredinţei poporului, „nu au putut privi 
ferm la sfârşitul a ceea ce a fost abolit”. 2 Corinteni 3:13. Deoarece credinţa lor nu s-a ţinut de Hristos, au 
primit doar legea ca „slujire a morţii” (Versetul 7), în locul „legii Spiritului vieţii în Hristos Isus”. 

Oamenii vorbesc despre „perioada Evangheliei”, „dispensaţiunea Evangheliei” ca şi cum Evanghelia ar fi 
un gând venit ulterior din partea lui Dumnezeu sau ceva pe care Dumnezeu a întârziat mult să îl dea 
omenirii. Dar Scripturile ne învaţă că „dispensaţiunea Evangheliei” sau „perioada Evangheliei” este de la 
Edenul pierdut la Edenul restaurat. Ştim că „această Evanghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea ca 
martor pentru toate naţiunile, şi atunci va veni sfârşitul”. Matei 24:14. Acela este sfârşitul ei, dar începutul a 
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fost la căderea omului. Apostolul Pavel ne îndreaptă atenţia la omul de la început, încununat cu slavă şi cu 
cinste şi pus peste toate lucrările mâinilor lui Dumnezeu. Direcţionându-ne privirea la omul din Eden, domn 
peste tot ce a văzut, apostolul continuă: „Dar acum nu vedem toate lucrurile puse sub el”. Evrei 2:8. De ce 
nu? – Deoarece a căzut şi a pierdut împărăţia şi slava. Dar încă privim la locul în care am văzut pentru prima 
dată omul în slava şi puterea nevinovăţiei sale, în care l-am văzut păcătuind şi lipsit de slavă şi „vedem pe 
Isus”. Hristos a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut; şi unde să caute dacă nu acolo unde era 
pierdut? A venit să mântuiască oamenii de la cădere şi astfel, în mod necesar a mers unde omul a căzut. 
Oriunde păcatul abundă, acolo harul abundă şi mai mult. Şi astfel „dispensaţiunea Evangheliei” cu crucea lui 
Hristos răspândind lumina slavei lui Dumnezeu în întunericul păcatului, datează de la căderea lui Adam. 
Acolo unde primul Adam a căzut, se ridică cel de-al doilea Adam, căci acolo a fost înălţată crucea. 

„De vreme ce prin om a venit moartea, prin om a venit de asemenea învierea morţilor”, deoarece al doilea 
om Adam este un Spirit dătător de viaţă (1 Corinteni 15:21, 45), fiind „învierea şi viaţa”. De aceea, în Hristos 
moartea a fost abolită, iar viaţa şi nemurirea au fost aduse la lumină în Evanghelie, chiar în ziua când Adam 
a păcătuit. Dacă nu ar fi fost aşa, Adam ar fi murit chiar în acea zi. Avraam şi Sara au dovedit în trupurile lor 
că Hristos a abolit moartea, pentru că amândoi au experimentat puterea învierii, bucurându-se să vadă ziua 
lui Hristos. Mai mult, „dispensaţiunea Evangheliei” era în slava deplină la fel de jos în istoria lumii ca şi 
Sinai. Indiferent de ce altă dispensaţiune în afară de dispensaţiunea Evangheliei s-au împărtăşit oamenii, a 
fost numai din cauza inimii lor împietrite şi nepocăite, care dispreţuieşte bogăţiile bunătăţii lui Dumnezeu, 
îndurarea şi îndelunga Lui răbdare, şi îşi adună o comoară de mânie împotriva zilei mâniei. 

Astfel, chiar acolo la Sinai slujba morţii era îndepărtată în Hristos. Legea era „în mâinile unui Mijlocitor” 
(Galateni 3:19), astfel că ea era viaţă pentru toţi cei care o primeau în El. Moartea, care vine prin păcat şi a 
cărei putere este legea, a fost abolită şi viaţa a fost pusă în locul ei pentru oricine care crede, indiferent cât de 
mulţi sau cât de puţini erau. 

Dar să nu uităm că aşa cum Evanghelia în slava ei deplină era la Sinai, tot aşa legea dată pe Sinai este 
întotdeauna prezentă în Evanghelie. Dacă legea de pe tablele de piatră fără viaţă era doar o umbră, era totuşi 
o umbră exactă a legii de pe piatra vie, Hristos Isus. Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să ştie că neprihănirea pe 
care ascultarea lui Hristos o împarte credinciosului este neprihănirea descrisă în legea de pe Sinai. Nici o 
literă nu poate fi stricată. Este o fotografie exactă a caracterului lui Dumnezeu în Hristos. O fotografie este 
doar o umbră, este adevărat; dar dacă lumina este bună, este o reprezentare exactă a realităţii. În acest caz, 
lumina a fost „lumina Evangheliei slăvite a lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4), aşa 
că putem şti că cele zece porunci sunt forma exactă şi literală a neprihănirii lui Dumnezeu. Ne descriu exact 
ceea ce Spiritul Sfânt va imprima în litere vii de lumină pe tablele de carne ale inimilor noastre dacă sunt 
sensibilizate prin credinţa simplă. 

 
- The Present Truth, 17 decembrie 1896 
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34. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Două legi 
 

in ceea ce va urma, va fi evident că există două legi, exact aşa cum există două legăminte, ocupând 
aceeaşi relaţie una cu alta, aşa cum cele două legăminte au unul cu altul. Una este umbra celeilalte, 

rezultat al aşezării învelitoarei necredinţei înaintea Luminii vieţii. 
„Căci porunca este o lampă, legea este lumină; iar mustrările învăţăturii sunt calea vieţii.” Proverbe 6:23. 

Dar Hristos este singura Lumină din lume, Lumina vieţii; aşa că legea adevărată şi vie se găseşte numai în 
El. Este viaţa Lui, deoarece este în inima Lui şi din inimă ies izvoarele vieţii. El este Piatra vie în care găsim 
legea în Persoană, plin de har şi de adevăr. Legea de pe table nu era decât o umbră a acesteia, chiar dacă o 
umbră exactă şi perfectă. Ea ne spune exact ce găsim în Hristos. 

Deşi legea de pe table descrie neprihănirea desăvârşită a lui Dumnezeu, nu are nici o putere să o 
manifeste în noi, indiferent cât de mult ne-o dorim. Ea este „slabă prin carne”. Ea este un indicator 
credincios, arătând calea, dar fără să ne ducă acolo. Dar Hristos are „putere asupra cărnii” şi în El găsim 
legea atât de plină de viaţă, încât, dacă noi consimţim că legea este bună şi mărturisim că Hristos a venit în 
trup, se va manifesta în gândurile, cuvintele şi acţiunile vieţilor noastre, în ciuda slăbiciunii trupului. 

Pentru cei care cunosc legea din carte şi care, în consecinţă, cred că le rămâne lor să o împlinească, este o 
lege a faptelor şi fiind astfel, nu face decât să pronunţe un blestem asupra lor. Dar pentru cei care cunosc 
legea în Hristos, este o lege a credinţei, care proclamă binecuvântarea iertării şi a păcii. 

Cunoscută doar de pe tablele de piatră sau din carte, ea este o „lege a păcatului şi a morţii” (Romani 8:2), 
de vreme ce „boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este legea”. 1 Corinteni 15:56. Dar cunoscută 
în Hristos, ea este „legea Spiritului de viaţă”, „din pricina neprihănirii”. 

„Scrisă şi întipărită pe pietre”, ea nu poate fi nimic altceva decât „slujba morţii”. Cel care predică doar 
legea scrisă, spunându-le oamenilor de datoria lor de a o păzi şi incitând-i să facă ce pot mai bine pentru a o 
păzi, nu înseamnă decât slujba condamnării. Dar aceeaşi lege scrisă pe tablele de carne ale inimii „cu Spiritul 
viului Dumnezeu” (2 Corinteni 3:3) este „viaţă şi pace”; iar cel care predică faptul că „Hristos a venit în 
trup” (1 Ioan 4:2) şi că, atunci când El locuieşte în om astăzi, este un ascultător al legii la fel cum a fost acum 
o mie opt sute de ani, este o slujbă a neprihănirii. 

Cunoscută doar ca un cod de reguli la care trebuie să se conformeze vieţile noastre – o „lege a poruncilor 
conţinută în ordine” – nu este decât un „jug al robiei”, deoarece cele mai bune eforturi ale unei persoane de a 
le păzi sunt ele însele păcat; „căci Scriptura a concluzionat [a închis] pe toţi sub păcat”; şi cu fiecare faptă 
„făcută în neprihănire de noi înşine”, legea nu face decât să strângă moartea stăpână pe noi şi să întărească 
zăbrelele închisorii noastre. Dar „Domnul este Spiritul; şi unde este Spiritul Domnului, acolo este libertate”. 
2 Corinteni 3:17. De aceea, în Hristos, legea este „legea desăvârşită a libertăţii”. Iacov 1:25. 

Când la Sinai, iudeii s-au oferit de bună voie pentru a face lucrările lui Dumnezeu pentru El, ei au luat 
asupra lor propria mântuire. Au ignorat istoria lui Avraam şi legământul lui Dumnezeu cu el către care li se 
direcţionase în mod special atenţia. Dar Dumnezeu este îndelung răbdător şi nu vrea ca cineva să piară, ci 
toţi să vină la pocăinţă şi astfel, în armonie cu legământul Său cu Avraam, nu a lepădat poporul, ci S-a 
străduit să îi înveţe despre Sine Însuşi şi despre mântuirea Lui, chiar în ciuda necredinţei lor. Le-a dat un 
sistem al jertfelor şi sacrificiilor şi un cerc zilnic şi anual de ceremonii care erau în conformitate cu legea pe 
care au ales-o ei să o păzească, şi anume, legea faptelor. 

Bineînţeles, acest sistem al jertfelor nu îi putea mântui mai mult decât legea călcată a faptelor, din care se 
trăgea sistemul. Orice om care a înţeles suficient natura păcatului şi necesitatea ispăşirii, are destul simţ 
pentru a cunoaşte că iertarea şi neprihănirea nu puteau fi niciodată obţinute prin ceremoniile legate de 
tabernacol. Chiar sacrificiul indica faptul că moartea este plata sau rodul păcatului. Dar oricine putea vedea 
că viaţa mielului, a ţapului sau a boului nu era mai de valoare faţă de viaţa omului. Prin urmare, nici unul din 
acele animale, nici toate la un loc, nu puteau răspunde pentru viaţa unui singur om. Mii de berbeci, chiar 
sacrificii umane, nu puteau ispăşi nici măcar un singur păcat. Mica 6:6, 7. 

Cei credincioşi din popor au înţeles acest lucru destul de bine. David a spus, după ce a comis un mare 
păcat: „Tu nu doreşti jertfe, altfel Ţi-aş fi adus; Tu nu îţi găseşti plăcerea în arderile de tot.” Psalmul 51:16. 
Şi Dumnezeu, prin profeţi, a învăţat poporul: „Care este scopul mulţimii jertfelor voastre?” „Nu Îmi găsesc 
plăcerea în arderile de tot ale boilor, mieilor şi ţapilor.” Isaia 1:11. „Arderile voastre de tot nu sunt 
acceptabile, jertfele voastre nu au un miros plăcut înaintea Mea.” Ieremia 6:20. Nu exista nici o virtute în ele, 
pentru că legea avea numai „o umbră a lucrurilor viitoare şi nu imaginea lucrurilor” şi „niciodată nu putea 

D 
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prin acele sacrificii pe care le aduceau în continuu, an după an, să-i facă desăvârşiţi pe cei care veneau”. 
Evrei 10:1. 

Ar fi fost mai bine, cel mai bine dacă poporul ar fi păstrat credinţa simplă şi puternică a lui Avraam şi 
Moise, în cazul cărora nu exista nici un tabernacol, ci acela „pe care Domnul l-a ridicat, nu omul”; nici un 
mare preot, cu excepţia lui Hristos Însuşi, „făcut un Mare Preot pentru totdeauna, după ordinea lui 
Melhisdec”; nici o limită în preoţie, ci fiecare dintre ei un preot „care să ofere jertfe spirituale acceptabile 
înaintea lui Dumnezeu prin Isus Hristos”; nici o lege decât „legea Spiritului vieţii în Hristos”; pe scurt, 
numai realitatea şi nu doar umbra. Dar de vreme ce nu au crezut, a fost o minunată manifestare a bunătăţii, 
iubirii şi îndurării lui Dumnezeu faptul că le-a dat ceea ce ar fi trebuit să servească drept o continuă „lecţie cu 
obiecte”. Chiar „slăbiciunea şi zădărnicia” (Evrei 7:18) legii faptelor era întotdeauna evidentă pentru fiecare 
persoană care se gândea la acest lucru; când un suflet se trezea, legea al cărei folos era doar convingerea şi a 
cărei putere era doar moartea, îi vorbea despre Hristos, către care îi conducea pentru libertate şi viaţă. Era 
evident pentru ei că în Hristos, şi doar în El, puteau găsi mântuire. Adevărul care este în Hristos este 
adevărul care sfinţeşte. 

 
Cum vine iertarea 

 
Un alt punct pe care trebuie să îl observăm în mod special, deşi a fost deja studiat, este că nimeni nu a 

primit vreodată mântuirea sau iertarea vreunui păcat în virtutea legii faptelor sau a sacrificiilor legate de ea. 
Mai mult, Dumnezeu nu a făcut niciodată în aşa fel ca poporul să se aştepte că legea îi va mântui şi nimeni 
care a crezut cu adevărat în El nu a gândit vreodată că ea ar putea face aceasta. Samuel i-a spus lui Saul: 
„Este mai bine a asculta decât a sacrifica; a lua aminte este mai bine decât grăsimea berbecilor.” 1 Samuel 
15:22. 

Regele profet, dintr-o inimă topită de căinţă prin mila lui Dumnezeu, a scris: „Tu nu doreşti sacrificii, 
altfel Ţi-aş fi adus; Tu nu găseşti plăcere în arderile de tot. Jertfele lui Dumnezeu sunt un spirit zdrobit; Tu 
nu dispreţuieşti, o, Dumnezeule, o inimă zdrobită şi căită.” Psalmul 51:16, 17. Prin Osea, Domnul a spus: 
„Milă am dorit, nu jertfe; şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot.” Osea 6:6. În loc de 
jertfa grăsimii fiarelor, Domnul dorea ca poporul să „lase dreptatea să curgă precum apele şi neprihănirea ca 
un râu puternic”. Amos 5:24. Amintiţi-vă capitolul despre a bea în neprihănirea lui Dumnezeu. 

„Prin credinţă a oferit Abel lui Dumnezeu o jertfă mult mai bună decât Cain, prin care a primit mărturia 
că este neprihănit.” Evrei 11:4. Nu a obţinut neprihănirea prin jertfirea celor întâi născuţi ai turmei lui, ci prin 
credinţa care l-a inspirat la sacrificiu. „Fiind îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos.” Romani 5:1. „Prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu este a voastră, 
ci este darul lui Dumnezeu.” Efeseni 2:8. Şi aşa a fost de la început; căci „Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i 
s-a socotit ca neprihănire”; la fel este afirmat şi despre Enoh şi Noe şi despre toţi patriarhii şi profeţii. 

După construirea tabernacolului, jertfele nu puteau fi oferite în alt loc; totuşi muţi oameni erau departe de 
el. De trei ori pe an ei trebuiau să se adune acolo pentru a se închina. Dar nu trebuia ca ei să aştepte acele 
perioade să vină ca să primească iertarea păcatelor pe care le-au comis între timp. Oriunde s-ar fi găsi un om 
când păcătuieşte şi devine conştient de plaga propriei inimi, putea să-şi recunoască păcatul înaintea 
Domnului, care era mereu aproape şi să experimenteze, la fel cum şi noi putem, că „dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”. 1 Ioan 1:9. 
Acest lucru este demonstrat de cazul lui David, când profetul lui Dumnezeu l-a mustrat pentru marele său 
păcat. David a spus: „Am păcătuit împotriva Domnului” şi imediat a venit asigurarea: „Domnul de asemenea 
ţi-a îndepărtat păcatul”. 2 Samuel 12:13. 

Când acest lucru a avut loc, sufletul pocăit şi iertat putea „să aducă jertfe ale neprihănirii” (Psalmul 4:5; 
51:19) pe care Dumnezeu le accepta. Atunci Domnul era mulţumit cu arderile de tot şi toate jertfele de pe 
altarul Său. De ce? – Deoarece ele arătau recunoştinţa inimii şi deoarece erau o recunoaştere a faptului că 
toate aparţin lui Dumnezeu şi că totul vine de la El. În toate jertfele adevărate există principiul care sublinia 
faptul că Cel care mântuieşte sufletul este din abundenţă capabil să împlinească nevoile fizice, chiar dacă 
orice urmă de bunuri lumeşti ar fi consumate. Nu gândul că noi Îi dăm ceva lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu 
ne dă nouă este cel care face un sacrificiu adevărat, de vreme ce singurul sacrificiu real este cel al lui Hristos. 
Acest lucru era clar manifestat în fiecare jertfă care era oferită. Oamenii puteau vedea că nu Îl îmbogăţesc pe 
Domnul, căci jertfa era mistuită. Fiecare om care aducea jertfe în mod inteligent – oricine se închina în spirit 
şi în adevăr – pur şi simplu arăta că el depinde numai de Dumnezeu atât pentru viaţă de acum cât şi pentru 
viaţa care va veni. 
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Lipsa de valoare a vechiului legământ 
 

Prin urmare, vechiul legământ, împreună cu legea care îi aparţinea, nu a avut nici măcar pentru un 
moment valoare pentru iertare şi mântuire din păcat. Era „gol” chiar de la început. Vezi Psalmul 89:39, eng. 
O dovadă a acestui lucru este cererea lui Moise faţă de Dumnezeu, când copiii lui Israel au făcut viţelul de 
aur şi i s-au închinat. Când Dumnezeu a spus: „Lasă-Mă, căci mânia Mea s-a ridicat împotriva lor şi îi voi 
mistui”, Moise L-a implorat pe Domnul şi a spus: 

„Doamne, de ce să Te mânii pe poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu o 
mână tare? De ce să spună egiptenii: ‚Din răutate i-a scos, ca să îi ucidă în munţi şi să îi mistuie de pe faţa 
pământului’? Întoarce-Te din mânia Ta aprinsă şi căieşte-Te de acest rău împotriva poporului Tău. Adu-Ţi 
aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, slujitori Tăi, cărora le-ai jurat pe Tine Însuţi şi le-ai spus: ‚Am vorbit 
despre ceea ce voi da seminţei tale, iar ea o va moşteni pentru totdeauna.’” Exodul 32:10-13. 

Nu există nici un cuvânt despre legământul care tocmai fusese făcut, ci numai despre legământul cu 
Avraam. Nici o dependenţă nu a fost făcută faţă de făgăduinţele pe care le făcuse poporul, ci numai faţă de 
făgăduinţele şi jurământul lui Dumnezeu. Dacă acel legământ de la Sinai ar fi fost de vreo valoare, cu 
siguranţă ar fi avut-o atunci când a fost făcut; dar vedem că şi atunci iese complet din discuţie. Nu avea mai 
multă putere să mântuiască poporul decât pergamentul pe care era scris. 

În anii de mai târziu, Ieremia s-a rugat: „O, Doamne, chiar dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva 
noastră, lucrează de dragul Numelui Tău; căci fărădelegile noastre sunt multe; am păcătuit împotriva Ta”. 
„Recunoaştem, Doamne, răutatea noastră şi fărădelegea părinţilor noştri; căci am păcătuit împotriva Ta. Nu 
ne detesta, pentru Numele Tău; nu aduce dezonoare tronului slavei Tale; aminteşte-Ţi, nu rupe legământul 
Tău cu noi. Este cineva printre deşertăciunile neamurilor care poate aduce ploaia? Sau pot cerurile să dea 
ploaia? Nu eşti Tu, o, Doamne, Dumnezeul nostru? De aceea, Te vom aştepta; pentru că Tu ai făcut toate 
aceste lucruri.” Ieremia 14:7, 20-22. Aceasta era tot ce dorea Dumnezeu în acel moment, ca şi acum de altfel, 
căci a spus: „Întoarce-te, Israel răzvrătit, spune Domnul; şi nu voi lăsa mânia Mea să cadă asupra ta; căci Eu 
sunt milos, spune Domnul, şi nu Îmi ţin mânia pe vecie. Recunoaşte-ţi numai fărădelegea, că ai păcătuit 
împotriva Domnului Dumnezeului tău.” Ieremia 3:12, 13. Era la fel de adevărat atunci ca şi acum că, „dacă 
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ni le ierte”. 

Puterea lui Dumnezeu de Creator şi Răscumpărător, făgăduinţa şi jurământul Său, sunt singurele de care 
adevăraţii iudeii pocăiţi au depins pentru mântuirea lor. Nici unul dintre ei nu s-a gândit vreodată să depindă 
de propriile fapte sau făgăduinţe ca mijloace ale mântuirii. Pe scurt, din zilele lui Abel şi până acum, a existat 
o singură cale spre viaţă şi mântuire prin care oamenii puteau fi mântuiţi. Din ziua când mântuirea prin 
Sămânţa femeii a fost descoperită lui Adam şi Evei, înainte să fie alungaţi din Eden, nu a existat nici o 
schimbare în planul de mântuire, nici în cerinţele lui Dumnezeu pentru mântuire, nici în numărul căruia i se 
oferă mântuirea, aşa cum nu a existat în Dumnezeu Însuşi şi în tronul Său din cer. 

Oamenii se pot schimba, dar Dumnezeu nu. Întotdeauna au existat oameni care s-au încrezut în propriile 
lor cuvinte şi făgăduinţe, în ceremonii; dar aceasta nu dovedeşte că Dumnezeu a dorit ca ei să facă aşa. În 
zilele lui Moise şi ale lui Hristos, majoritatea oamenilor se încredeau mai mult în forme şi ceremonii; la fel 
se întâmplă şi astăzi. Oamenii au fost întotdeauna gata să apuce umbra în locul realităţii. Dar aceasta nu 
dovedeşte că în zilele din vechime Dumnezeu se aştepta ca oamenii să fie mântuiţi prin legea faptelor, aşa 
cum nu dovedeşte că îndreptăţirea este astăzi prin credinţă. 

 
Faptele excesului de zel 

 
Întotdeauna a fost o tendinţă printre oameni să înmulţească riturile şi ceremoniile. Acesta este rezultatul 

inevitabil al încrederii în fapte pentru mântuire. Aşa a fost în zilele lui Hristos şi la fel este acum. Când 
oamenii primesc ideea că faptele lor trebuie să îi mântuiască sau că ei înşişi trebuie să facă faptele lui 
Dumnezeu, nu pot fi mulţumiţi decât încercând să facă poruncile lui Dumnezeu. Astfel, ei au învăţat ca 
doctrine „poruncile oamenilor”, adăugând în continuu până ce oamenii nu mai puteau nici măcar să enumere 
„faptele bune” cerute, cu atât mai mult să le şi facă. Jugul care chiar la început este dureros şi insuportabil, 
devine din ce în ce mai greu, până ce în final religia devine o „marfă”, iar oamenii, pentru bani sau alte 
considerente, cumpără din necesitatea de a face faptele care le sunt impuse. Şi pentru că este imposibil ca 
oamenii să împlinească poruncile lui Dumnezeu prin propriile lor eforturi, aşa cum nu le pot face nici pe cele 
ale oamenilor, legea lui Dumnezeu „jupoaie” în opinia lor chiar mai mult decât perceptele oamenilor. 

Toate acestea nu reprezintă decât tendinţa naturală şi inevitabilă provenită din eşecul de a-L vedea pe 
Hristos în scrierile lui Moise şi de a înţelege că orice ceremonie pe care a dat-o vreodată Dumnezeu a fost 
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intenţionată tocmai prin goliciunea ei să îi impresioneze pe oameni de necesitatea lor absolută de a depinde 
numai de Hristos, singurul în care este realitatea. 

 
Rostul unei asemănări 

 
Încă un cuvânt despre umbră şi realitate. După cum am văzut, legea dată poporului în pustie, la Sinai, nu a 

fost decât o umbră a legii reale, care este viaţa lui Dumnezeu. Deseori acest lucru este sugerat ca o depreciere 
a legii; mulţi oameni par să gândească faptul că, de vreme ce legea de pe Sinai a fost doar o umbră a 
lucrurilor bune, atunci ar trebui să alegem ceea ce este cât se poate de opus ei. Dar nu aşa gândesc oamenii în 
lucrurile temporare. Dacă avem o fotografie – o umbră – a unui om pe care dorim să îl găsim, nu ne oprim la 
un om ale cărui trăsături nu aduc nici o asemănare şi nu spunem: „Acesta este omul”. Nu, găsim omul a cărui 
fotografie este imaginea exactă şi atunci ştim că îl avem pe cel căutat. Acum, adevărata lege este viaţa lui 
Dumnezeu, iar legea dată copiilor lui Israel – umbra lucrurilor bune – este fotografia caracterului lui 
Dumnezeu. 

Singurul om din toată lumea care, în orice trăsătură, se regăseşte în caracteristicile specifice acelei 
fotografii este „omul Hristos Isus”, în inima căruia era legea. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, dar 
chipul viu – Piatra vie. Venind la El în credinţă, noi de asemenea devenim pietre vii, având aceeaşi lege 
scrisă în noi care era în El, pentru că Spiritul Său ne transformă în acelaşi chip viu; iar legea de pe tablele de 
piatră de la Sinai va fi martor că asemănarea este perfectă. Dar, dacă există vreo deviaţie de la fotografia 
desăvârşită, o lipsă de asemănare va arăta că nu suntem din adevărata familie a lui Dumnezeu. 

 
- The Present Truth, 24 decembrie 1896 
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35. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Intrând în ţara făgăduită 
 

imp de patruzeci de ani a îndurat El obiceiurile lor în pustie.” Fapte 13:18. În aceste câteva cuvinte, 
apostolul Pavel, în discursul său din sinagoga din Antiohia, a rezolvat problema celor patruzeci de ani 

de pribegie prin pustie a israeliţilor; şi datorită studiului prezent vom trece prin el aproape în grabă. 
Obiceiurile lor erau de o aşa natură încât Dumnezeu le-a „îndurat” în mod literal. Raportul este unul al 
murmurărilor şi al răzvrătirii. „Nu L-au crezut pe Dumnezeu şi nu s-au încrezut în mântuirea Lui.” Psalmul 
78:22. „Cât de des L-au provocat ei în pustie şi L-au mâhnit în deşert! Da, s-au întors şi au ispitit pe 
Dumnezeu şi L-au limitat pe Sfântul lui Israel. Nu şi-au adus aminte de mâna Sa, nici de ziua când i-a 
eliberat de vrăjmaş; cum lucrase El semnele în Egipt şi minunile Lui în câmpia Ţoan.” Versetele 40-43. Cu 
toate că timp de patruzeci de ani au văzut zilnic lucrările lui Dumnezeu, nu au învăţat căile Lui; de aceea, 
spune Domnul, „M-am mâniat pe acea generaţie şi am spus: ‚Ei întotdeauna păcătuiesc în inima lor; şi nu 
cunosc căile Mele. De aceea am jurat în mânia Mea, ei nu vor intra în odihna Mea.’” Evrei 3:10, 11. 

 
O moştenire a credinţei 

 
„Astfel, vedem că nu putut intra din cauza necredinţei.” Ce ne învaţă acest lucru despre natura moştenirii 

către care Dumnezeu Îşi conducea poporul? – Pur şi simplu că era o moştenire care putea fi stăpânită numai 
de către cei care aveau credinţă – că numai credinţa o putea câştiga. Din punct de vedere lumesc, posesiunile 
temporare pot fi, şi sunt, câştigate şi păstrate de oameni care nu cred şi care chiar Îl dispreţuiesc şi Îl hulesc 
pe Dumnezeu. Într-adevăr, oamenii necredincioşi au cel mai mult din bunurile acestei lumi. Mulţi pe lângă 
David au fost invidioşi pe prosperitatea celor răi; dar asemenea sentimente de invidie se ridică doar când ne 
uităm la lucrurile temporare în locul celor eterne. „Prosperitatea nebunilor îi va distruge.” Dumnezeu a ales 
săracii acestei lumi, „bogaţi în credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care a făgăduit-o celor care Îl iubesc”. 
Iacov 2:5. Împărăţia aceea „nu este din această lume” (Ioan 18:36), ci este „o ţară mai bună, adică una 
cerească”, pe care au aşteptat-o patriarhii. Evrei 11:16. Către această ţară făgăduise Dumnezeu să Îşi conducă 
poporul atunci când l-a eliberat din Egipt. Dar ea poate fi stăpânită numai de cei care sunt „bogaţi în 
credinţă”. 

Timpul venise când Dumnezeu Îşi putea duce scopul la bun sfârşit cu poporul Său. Cei necredincioşi care 
spuseseră că micuţii lor vor muri în pustie, au pierit, iar acum chiar acei copii, care crescuseră până la 
maturitate şi care se încredeau în Domnul, urmau să intre în ţara făgăduită. După moartea lui Moise, 
Dumnezeu i-a spus lui Iosua: „Ridică-te, mergi peste Iordan, tu şi tot poporul, în ţara pe care o dau copiilor 
lui Israel. Fiecare loc pe care va călca talpa piciorului vostru vi-l voi da, aşa cum i-am spus lui Moise.” Iosua 
1:2, 3. 

 
Traversând Iordanul 

 
Dar Iordanul se rostogolea între ei şi ţara în care trebuia să intre împreună cu toate turmele şi micuţii lor. 

Râul era înalt, inundând toate malurile şi nu erau poduri; dar acelaşi Dumnezeu care dusese poporul prin 
Marea Roşie încă îi conducea şi era la fel de capabil să facă minuni. Toţi oamenii şi-au ocupat locurile după 
ordinele Domnului, preoţii ce purtau chivotul fiind cu aproximativ o mie de paşi înaintea oştirii. Au mers 
înainte înspre râu, al cărui curs îşi vedea de drum. Au venit chiar până la marginea râului, dar apele nu s-au 
retras nici măcar puţin. Dar aceşti oameni au învăţat să se încreadă în Domnul şi pe când le spunea El să 
înainteze, nu au ezitat nici o clipă. Au intrat în apă, cu toate că ştiau că este atât de adâncă încât le era 
imposibil să o treacă şi destul de rapidă ca să îi ia. Ei nu aveau nimic de a face cu greutăţile; partea lor era să 
asculte de Domnul, iar a Lui de a face calea. 

„Şi s-a întâmplat… că atunci când cei care purtau chivotul au intrat în Iordan şi picioarele preoţilor care 
purtau chivotul s-au scufundat în apă, apele care veneau de sus s-au ridicat şi s-au îngrămădit foarte departe 
de cetatea lui Adam, care este lângă Ţartan; iar cele care coborau spre marea câmpiei, spre marea sărată, s-au 
scurs de tot şi poporul a trecut chiar în faţa Ierihonului. Preoţii care purtau chivotul legământului Domnului 
au stat pe pământul uscat din mijlocul Iordanului şi tot poporul a trecut pe pământ uscat, până ce toţi au 
trecut Iordanul.” Iosua 3:14-17. 

Ce expunere a credinţei şi încrederii în Dumnezeu! Albia Iordanului era uscată, este adevărat, pentru ca 
poporul să treacă, dar la dreapta era un perete de apă, făcându-se din ce în ce mai mare fără nici un suport. 

T 
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Imaginaţi-vă că o mare grămadă de apă, aparent ameninţând să înghită poporul şi veţi putea aprecia mai bine 
credinţa celor care cu calm au trecut pe dinaintea ei. Tot timpul trecerii preoţii au stat calmi şi nemişcaţi din 
mijlocul albiei râului, iar poporul a trecut fără să rupă rândurile. Nu a existat nici o îmbrâncire pentru a trece 
înainte ca apele să cadă peste ei; căci „cel care crede nu se va grăbi”. Isaia 28:16. 

 
În sfârşit liberi 

 
„În acel timp Domnul i-a spus lui Iosua: ‚Fă-ţi cuţite ascuţite şi circumscrie din nou copiii lui Israel, a 

doua oară.’” „Căci copiii lui Israel au umblat patruzeci de ani în pustie, până ce toţi oamenii care erau bărbaţi 
de război, care ieşiseră din Egipt, au fost mistuiţi, pentru că nu au ascultat de glasul Domnului, cărora 
Domnul a jurat că nu le va arăta ţara, pe care a jurat-o părinţilor lor că le-o va da, o ţară în care curge lapte şi 
miere. Şi pe copiii lor, pe care El i-a ridicat în locul lor, i-a circumcis Iosua; pentru că nu i-au circumcis pe 
cale. Şi s-a întâmplat că după ce au terminat de circumcis tot poporul, s-au stabilit în locurile lor din tabără 
până la vindecare. Şi Domnul i-a spus lui Iosua: ‚Astăzi am îndepărtat ocara Egiptului de la voi.’” Iosua 5:2-
9. 

Pentru a vedea întreaga forţă a acestei ceremonii, trebuie să ne amintim însemnătatea circumciziei şi de 
asemenea trebuie să ştim ce se înţelege prin „ocara Egiptului”. Circumcizia însemna neprihănire prin 
credinţă (Romani 4:11); adevărata circumcizie, a cărei laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu, 
înseamnă ascultare de lege, prin Spiritul (Romani 2:25-29); înseamnă neîncredere totală în sine şi încredere 
şi bucurie în Hristos Isus. Filipeni 3:3. În acest exemplu Îl vedem pe Dumnezeu Însuşi poruncind poporului 
să fie circumcis, o dovadă pozitivă că El Însuşi îi accepta ca neprihăniţi. La fel cum s-a întâmplat cu Avraam, 
credinţa lor le-a fost socotită ca neprihănire. 

„Neprihănirea înalţă o naţiune; dar păcatul este ocara oricărui popor.” Proverbe 14:34. Păcatul era „ocara 
Egiptului” şi acesta este cel care a fost îndepărtat de la copiii lui Israel, căci adevărata circumcizie a inimii, 
singura pe care Dumnezeu o socoteşte circumcizie, este „dezbrăcarea de trupul păcatelor cărnii prin 
circumcizia lui Hristos”. Coloseni 2:11. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚În ziua în care am ales pe Israel 
şi Mi-am ridicat mâna peste sămânţa casei lui Iacov şi M-am făcut cunoscut lor în ţara Egiptului, când am 
ridicat Mâna peste ei, spunând, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru;… atunci le-am spus: Fiecare om să 
alunge urâciunile ochilor lui; nu vă pângăriţi cu idolii Egiptului; Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei 
s-au răzvrătit împotriva Mea şi nu M-au ascultat; nu şi-au aruncat urâciunile ochilor lor, nici nu au părăsit 
idolii Egiptului.” Ezechiel 20:5-8. 

Pentru că nu au părăsit idolii Egiptului, oamenii care au părăsit acea ţară cu Moise nu au intrat în ţara 
făgăduită. Un popor nu poate fi în acelaşi timp şi liber şi în robie. Robia Egiptului – „ocara Egiptului” – nu 
era doar munca fizică pe care poporul era forţat să o facă fără răsplată, ci idolatria urâcioasă a Egiptului în 
care căzuseră. Din aceasta voia Dumnezeu să Îşi elibereze poporul, când i-a spus faraonului: „Lasă-Mi 
poporul să plece, ca să Mă slujească”. 

Această libertate a fost obţinută de popor în final. Dumnezeu Însuşi a declarat că robia, păcatul, ocara 
Egiptului a fost îndepărtată de la ei. Atunci se putea cânta: „Deschideţi-vă porţi, pentru ca naţiunea 
neprihănită care păstrează adevărul să poată intra.” Isaia 26:2. 

 
Biruinţa credinţei 

 
„Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost înconjurate şapte zile.” Evrei 11:30. 
„Acum, credinţa este realitatea lucrurilor sperate, evidenţa lucrurilor care nu se văd.” Evrei 11:1 
„Căci armele luptei noastre nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu ca să doboare întăriturile.” 2 

Corinteni 10:4. 
Copiii lui Israel erau în ţara făgăduită, dar după toate aparenţele, nu erau în stăpânirea ei. Încă locuiau în 

corturi, în timp ce locuitorii ţării săpau în cetăţile lor „ziduri care se înălţau până la cer”, atât de puternice 
încât numai raportul despre ele i-a făcut pe copiii lui Israel să îşi piardă inima şi să se întoarcă în urmă cu 
patruzeci de ani. Dar zidurile de piatră şi mulţimile armelor nu sunt de nici un folos când bătălia este a 
Domnului. 

„Acum, cetatea Ierihon era închisă bine din cauza copiilor lui Israel; nimeni nu ieşea, nimeni nu intra.” 
Iosua 6:1. Ierihonul era prima cetate care trebuia luată şi modul de acţionare pe care îl ordonase Domnul era 
unul calculat să testeze credinţa israeliţilor la maxim. Tot poporul trebuia să mărşăluiască în jurul cetăţii în 
linişte desăvârşită, cu excepţia preoţilor care mergeau înainte cu chivotul; ei trebuiau să sufle din trompetele 
lor. „Iosua a poruncit poporului, spunând: ‚Nu veţi striga, nici nu veţi face zgomot cu glasul, nici un zgomot 



106 
 

nu va ieşi din gura voastră, până în ziua în care vă poruncesc eu să strigaţi; atunci să strigaţi.’” Iosua 6:10. 
De îndată ce au încheiat această încercuire tăcută a oraşului, trebuiau să meargă la tabără. Acelaşi lucru 
trebuia făcut timp de şase zile succesive, iar în a şaptea zi încercuirea trebuia făcută de şapte ori. 

Imaginaţi-vă situaţia. Zgomot de paşi, întreaga mulţime trebuia să meargă în jurul cetăţii şi apoi să intre în 
tabără. Din nou şi din nou au repetat acest lucru fără nici un rezultat în aparenţă. Zidurile erau la fel de înalte 
şi de necruţătoare ca înainte; nici o piatră nu a căzut, nici măcar puţin mortar nu a fost clătinat. Totuşi, nici 
un cuvânt de murmurare nu s-a auzit din popor. 

Putem crede pe bună dreptate că pentru prima sau a doua zi zgomotul acelei mari oştiri mărşăluind tăcut 
în jurul cetăţii a umplut pe locuitori de groază, mai ales că înainte fuseseră îngroziţi de raportul a ceea ce 
făcuse Dumnezeu pentru acel popor. Dar, când marşul se repeta zi după zi, aparent fără vreun scop, era cel 
mai natural pentru cei asediaţi să prindă curaj şi să privească totul ca o farsă. Mulţi poate că au început să 
batjocorească şi să îi zeflemisească pe israeliţi cu metodele lor lipsite de sens. Istoria luptei nu a oferit nici un 
precedent pentru un asemenea mod de a proceda pentru a captura o cetate şi ar fi fost împotriva naturii 
umane dacă unii din poporul cetăţii nu ar fi ridiculizat pe faţă pe cei care mărşăluiau afară. 

Dar nici un cuvânt de ripostă nu a venit din acele rânduri. Cu răbdare, copiii lui Israel au suportat orice 
batjocuri ce le-au fost azvârlite. Nici un glas nu a fost auzit spunând: „Care este rostul a toate acestea?” „Ce 
fel de general este acest Iosua?” „Presupune el că prin zgomotul paşilor noştri măsuraţi vom face zidurile să 
vibreze şi astfel vor cădea?” „Ei bine, sunt obosit de această nebunie şi voi sta în cortul meu până ce vom 
face ceva care să merită efortul.” Oricine care cunoaşte natura umană ştie că aceste expresii şi altele similare 
ar fi fost din belşug rostite în asemenea împrejurări de către majoritatea oamenilor; şi ar fi fost remarcabil 
dacă nu s-ar fi ridicat o revoltă împotriva procedurilor. Aşa ar fi stat lucrurile cu copiii lui Israel de acum 
patruzeci de ani; iar faptul că au mărşăluit cu răbdare şi pe tăcute în acest fel în jurul cetăţii de treisprezece 
ori, aparent fără nici un scop, este dovada celei mai remarcabilei credinţe pe care a cunoscut-o lumea 
vreodată. Gândiţi-vă la toată naţiunea, printre care nu era nici un unul care să caute greşeli, nici unul care să 
rostească vreun cuvânt de plângere când era pus în situaţia de a nu putea înţelege şi care, aparent, era fără 
nici un rost. 

A şaptea zi aproape că se dusese şi a treisprezecea încercuire a cetăţii era încheiată. Totul a rămas ca şi la 
începutul marşului lor. Acum venea ultimul test de încoronare. „Şi în a şaptea zi, preoţii au suflat din 
trompetele lor. Iosua a spus poporului: ‚Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea.’” Iosua 6:16. 

De ce să strige? – Pentru că Domnul le-a dat cetatea; trebuia să strige biruinţa. Dar ce dovadă era acolo că 
ei câştigaseră biruinţa? Ei nu puteau vedea nici un câştig. O, credinţa este „evidenţa lucrurilor care nu se 
văd”. Biruinţa era a lor, deoarece Dumnezeu le-a oferit-o şi credinţa o pretindea din Cuvântul Său. Nici o 
clipă nu au ezitat; credinţa lor era desăvârşită şi la cuvântul ordinului un strigăt triumfător s-a ridicat din 
vasta adunare. „Şi s-a întâmplat că, atunci când poporul a auzit sunetul de trâmbiţă şi poporul a strigat cu 
glas tare, zidul a căzut.” Iosua 6:20. 

Făgăduinţa făcută acelor oameni este era aceeaşi pe care Dumnezeu o extinde şi asupra noastră; şi toate 
lucrurile raportate despre ei sunt pentru învăţătura noastră. „Nu au luat ţara în stăpânire prin sabia lor, nici 
armele lor nu au fost cele ce i-au salvat” (Psalmul 44), ci mâna dreaptă a Domnului i-a mântuit. Tot aşa El a 
spus că vom „fi mântuiţi de vrăjmaşii noştri şi din mâna celor care ne urăsc”, pentru ca, eliberaţi din mâna 
vrăjmaşilor noştri, să Îi putem sluji fără frică, în sfinţenie şi neprihănire toate zilele vieţii noastre. Luca 1:68-
75. Această eliberare este prin Hristos, care este acum, la fel ca în zilele lui Iosua, „Căpitanul oştirii 
Domnului”. El spune: „În lume veţi avea necazuri; dar fiţi voioşi, Eu am biruit lumea”. Ioan 16:33. „Voi 
sunteţi compleţi în El, care este Capul tuturor domniilor şi puterii.” Coloseni 2:10. De aceea, „aceasta este 
biruinţa care învinge lumea, credinţa noastră”. 1 Ioan 5:4. 

 
- The Present Truth, 31 decembrie 1896 
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36. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Vanitate şi înfrângere 
 

„Tu stai în picioare prin credinţă; 
Nu fi îngâmfat, ci teme-te.” Romani 11:20. 
„De aceea, cel care crede că stă în picioare, 
Să ia seama să nu cadă.” 1 Corinteni 10:12 

 
mul nu este într-un pericol mai mare decât atunci când tocmai a avut un mare succes sau a câştigat o 
mare biruinţă. Dacă nu este foarte atent, cântecul său bucuros de mulţumire va fi un cântec de 

felicitare îngâmfată a sinelui. Începând cu recunoaşterea puterii lui Dumnezeu, laude şi recunoştinţă la adresa 
Lui, pe nesimţite omul se pune în locul lui Dumnezeu şi pretinde că propria lui înţelepciune şi putere i-au 
adus succesul şi biruinţa. Astfel se expune atacului atunci când este sigur că va fi un biruitor, de vreme ce s-a 
despărţit de sursa puterii. Doar în Domnul, Iehova, este putere veşnică. 

„Şi Iosua a trimis oameni de la Ierihon la Ai, care este lângă Bet-Aven, care este pe partea estică a 
Betelului şi le-a vorbit: ‚Suiţi-vă şi vedeţi ţara.’ Şi oamenii s-au suit şi au văzut Ai. S-au întors la Iosua şi i-
au spus: ‚Să nu se suie tot poporul, ci în jur de trei mii de oameni să se suie şi să lovească Ai; nu osteni tot 
poporul, căci sunt doar câţiva.’ Astfel, s-au urcat din popor aproape trei mii de oameni; şi au fugit dinaintea 
oamenilor din Ai. Oamenii din Ai au lovit aproape treizeci şi şase de oameni;… de aceea, inimile oamenilor 
s-au topit şi au devenit ca apa.” Iosua 7:2-5. 

 
Nimeni în afara pericolului 

 
Istoria Ierihonului şi a cetăţii Ai sunt suficiente pentru a răspunde celor care repetă cu multă asigurare, ca 

şi când ar fi pasaj din Scriptură, zicala: „Odată în har, pentru totdeauna în har”, însemnătatea fiind că odată 
ce o persoană umblă cu adevărat în frica de Domnul nu mai poate niciodată cădea. Nu poate fi îndoială că fiii 
lui Israel s-au încrezut cu adevărat şi pe deplin în Domnul când au traversat Iordanul şi au mărşăluit în jurul 
Ierihonului. Dumnezeu Însuşi a mărturisit că aveau neprihănirea prin credinţă şi Cuvântul Lui a declarat că 
au câştigat o biruinţă glorioasă prin credinţă. Totuşi, au trecut doar câteva zile şi au suferit o înfrângere 
gravă. Era începutul apostaziei. Cu toate că, după aceea Dumnezeu a lucrat multe minuni pentru ei şi S-a 
arătat întotdeauna gata să facă tot ceea ce apuca credinţa lor, întregul popor al lui Israel nu a mai fost 
niciodată unit din nou pentru „a lupta lupta bună a credinţei”. Doar pentru o scurtă perioadă, după revărsarea 
Spiritului din ziua Cincizecimii, a existat mulţimea celor care au crezut „de o inimă şi un suflet”. Dar faptul 
că aceeaşi unitate şi putere în credinţă desăvârşită va fi mărturisită din nou printre poporul lui Dumnezeu de 
pe pământ, este la fel de sigur ca orice altă făgăduinţă a lui Dumnezeu. 

 
Cauza înfrângerii 

 
Exista păcat în tabără când Israel s-a suit împotriva cetăţii Ai şi acesta era motivul înfrângerii. Întregul 

popor a suferit, nu numai din cauza păcatului lui Acan, ci pentru că toţi au păcătuit. „Iată, sufletul celui 
înălţat nu este fără prihană în el; ci cel drept va trăi prin credinţă.” Habacuc 2:4. Fie că erau orbi de 
„înşelăciunea păcatului” şi s-au înălţat în minţile lor, fie înălţarea lor de sine a condus la păcatul lor, nu este 
esenţial; este sigur însă că poporul făcuse loc păcatului şi a devenit încrezător în sine, ceea ce înseamnă în 
sine păcat. Din cauza păcatului au suferit înfrângere; atât timp cât păcatului i se oferea loc în inimile lor, nu 
puteau înainta în cucerirea ţării; şi aceasta din nou dovedeşte că moştenirea făgăduită, către care îi conducea 
Dumnezeu, era una care putea fi stăpânită numai de un popor neprihănit – de către cei care aveau 
neprihănirea prin credinţă. 

Oamenii care s-au suit să vadă ţara au făcut poporul să creadă că doar câţiva oameni erau necesari pentru 
a captura cetatea Ai, deoarece era una mică. Dar nu au avut nici o bază pentru o astfel de presupunere. 
Adevărat, Ai nu era la fel de mare ca Ierihon, dar numerele nu aveau nimic de-a face cu capturarea cetăţii. 
„Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului” şi dacă israeliţii ar fi fost doar jumătate sau o zecime, rezultatul 
ar fi fost la fel. Se cerea aceeaşi putere pentru a captura cetatea Ai care fusese necesară pentru a captura 
Ierihonul, adică puterea lui Dumnezeu, menţinută prin credinţă. Când oamenii au spus că numai câţiva erau 
necesari pentru a captura cetatea Ai, au pretins că dibăcia lor militară era cea care urma să asigure ţara. Dar 
aceea era o greşeală amarnică. Dumnezeu a făgăduit că le va da ţara şi nu putea fi obţinută decât ca un dar. 

O 
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Cea mai puternică armată pe care a văzut-o lumea vreodată, înarmată cu cele mai bune arme de război nu o 
putea lua; pe când câţiva oameni neînarmaţi, puternici în credinţă şi dând slavă lui Dumnezeu ar fi stăpânit-o 
cu uşurinţă. Forţa cu care se ia împărăţia cerului nu este forţa armelor. 

 
Înfrângerea nu este în planul lui Dumnezeu 

 
Un alt lucru pe care îl învăţăm din istoria cetăţii Ai este că Dumnezeu nu intenţionase ca poporul să sufere 

o înfrângere sau că în ocuparea ţării vreun om trebuia să îşi piardă viaţa. În lupta obişnuită, pierderea a 
treizeci şi şase de oameni într-un asalt asupra unei cetăţi nu ar fi socotit mare, chiar dacă asaltul ar fi fost un 
succes; dar pentru luarea în stăpânire a ţării Canaanului a fost o înfrângere teribilă. Făgăduinţa era „fiecare 
loc pe care va călca talpa piciorului vostru vi-l voi da” şi „nici un om nu va fi capabil să stea împotriva ta” 
(Iosua 1:3, 5), iar acum, ei înşişi au fost obligaţi să fugă, cu pierderea oamenilor. Influenţa pe care o 
avuseseră traversarea Iordanului şi capturarea Ierihonului şi care trebuia să îi impresioneze şi să îi inspire de 
veneraţie pe păgâni era acum nimicită. Încrezându-se în propria lor tărie, israeliţii au pierdut puterea 
prezenţei lui Dumnezeu şi şi-au demonstrat propria lor slăbiciune. 

 
Mijloacele înfrângerii 

 
Faptul că era în întregime împotriva planului lui Dumnezeu ca vreunul din israeliţi să îşi piardă viaţa în 

luarea în stăpânire a ţării făgăduite este mai departe arătat de faptul, pe care îl vom observa bine aici, şi 
anume că nu era planul Lui ca ei să lupte pentru stăpânirea moştenirii făgăduite. Deja am văzut că numărul şi 
armele nu au avut nimic de-a face cu luarea Ierihonului şi că, atunci când au depins de armele lor, forţa care 
în lupta obişnuită ar fi fost mai mult decât suficientă, nu a fost de nici un ajutor. Amintiţi-vă de asemenea 
minunata eliberare din Egipt şi distrugerea întregii armate a faraonului, fără să fie ridicată măcar o armă sau 
să se folosească vreo putere omenească şi că Dumnezeu şi-a condus poporul pe cea mai lungă şi mai dificilă 
rută cu scopul ca ei să nu vadă războiul (Exodul 13:18), şi apoi citiţi următoarea făgăduinţă: 

„Poate vei spune în inima ta: aceste naţiuni sunt mai mult decât mine, cum aş putea să le deposedez? Să 
nu te temi de ele, ci să îţi aduci aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău faraonului şi întregului Egipt; 
marile ispite pe care ochii tăi le-au văzut, semnele, minunile, mâna puternică şi braţul întins prin care 
Domnul Dumnezeul tău te-a scos, aşa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 
Mai mult, Domnul Dumnezeul tău va trimite viespile între ei, până ce aceia care au mai rămas şi care se 
ascund de tine, vor fi distruşi. Să nu te temi de ei; căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un 
Dumnezeu puternic şi teribil.” Deuteronom 7:17-21. 

Aşa cum făcuse Domnul faraonului şi întregului Egipt a făgăduit că va face tuturor vrăjmaşilor care s-ar 
putea aşeza împotriva înaintării israeliţilor către ţara făgăduită. Dar copiii lui Israel nu au dus nici o luptă 
pentru a realiza eliberarea lor din Egipt şi pentru a distruge pe toţi vrăjmaşii din Egipt. Când Moise, cu 
patruzeci de ani înainte, a încercat să elibereze pe Israel prin forţa fizică, a eşuat şi a fost obligat să fugă în 
dizgraţie. Doar când a cunoscut Evanghelia puterii lui Dumnezeu pentru mântuire a fost capabil să conducă 
poporul fără nici o frică faţă de mânia regelui. Acest lucru este o dovadă conclusivă că Dumnezeu nu 
plănuise ca ei să lupte pentru stăpânirea ţării; şi dacă nu au dus nici o luptă, bineînţeles că nu puteau să 
piardă pe nici unul dintre ei în bătălie. Citiţi mai departe despre modul în care Dumnezeu Îşi propusese să le 
dea ţara: 

„Voi trimite teama înaintea ta şi voi distruge tot poporul la care vei veni, voi face ca toţi vrăjmaşii tăi să 
îşi întoarcă spatele de la tine. Voi trimite viespile înaintea ta care vor alunga pe heviţi, pe canaaniţi şi pe 
hetiţi dinaintea ta. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, ca nu cumva ţara să devină pustie şi fiarele 
câmpului să se înmulţească împotriva ta. Încetul cu încetul le voi izgoni dinaintea ta, până vei creşte şi vei 
moşteni ţara.” Exodul 23:27-30. 

Când Iacov, cu ani înainte, a stat în aceeaşi ţară cu familia sa, „groaza lui Dumnezeu era peste cetăţile 
care îi înconjura şi nu au urmărit pe fiii lui Iacov”. Geneza 35:5. „Când erau numai puţini la număr, da, 
foarte puţini şi străini în ea. Când au mers dintr-o naţiune într-alta, dintr-o împărăţie la un alt popor, El nu a 
îngăduit nici unui om să le facă rău; da, El a certat regii de dragul lor, spunând: ‚Nu vă atingeţi de unşii Mei 
şi nu faceţi rău profeţilor Mei.’” Psalmul 105:12-15. Exact aceeaşi putere urma să îi ducă în ţară şi cu 
rapiditate să le dea o moştenire veşnică în ea, căci după aceea, deplângând necredincioşia lor, Domnul a 
spus: 
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„O, de ar fi luat aminte poporul Meu la Mine şi de ar fi umblat Israel în căile Mele! Curând aş fi supus pe 
vrăjmaşii lor şi Mi-aş fi întors mâna împotriva vrăjmaşilor lor. Cei care Îl urau pe Domnul s-ar fi supus Lui; 
dar timpul lor ar fi dăinuit veşnic.” Psalmul 81:13-15. 

 
De ce au luptat ei 

 
„Dar copiii lui Israel au luptat tot timpul existenţei lor naţionale şi aceasta sub îndrumarea lui 

Dumnezeu”, se va spune. Este foarte adevărat, dar nu dovedeşte deloc că era scopul lui Dumnezeu ca ei să 
lupte. Nu trebuie să uităm că „minţile lor erau oarbe” de necredinţă, aşa încât nu puteau întrezări scopul lui 
Dumnezeu cu ei. Nu au apucat realităţile eterne ale împărăţiei lui Dumnezeu, ci erau mulţumiţi cu umbra lor; 
şi acelaşi Dumnezeu care a îndurat împietrirea lor la început şi S-a străduit să îi înveţe prin umbre când nu 
aveau realităţile, încă a rămas cu ei, luând în considerare cu milă slăbiciunile lor. Dumnezeu Însuşi a îndurat 
din pricina împietririi inimii lor să aibă mai multe soţii şi chiar a pus reguli care reglementau poligamia, dar 
aceasta nu dovedeşte că El rânduise aşa pentru ei. Ştim bine că „de la început nu a fost aşa”. Astfel, când Isus 
le-a interzis urmaşilor Săi să lupte pentru vreo cauză, nu a introdus nimic nou, nici atunci când a învăţat că 
omul trebuie să aibă o singură soţie şi să fie unit cu ea cât timp trăieşte. Pur şi simplu El enunţa primele 
principii – predicând o reformă completă. 

 
Executând judecata scrisă 

 
Un lucru care nu ar trebui niciodată pierdut din vedere de către cei care sunt hotărâţi să citeze poruncile 

lui Dumnezeu către israeliţii care sancţionau războaiele de apărare sau cucerire, este faptul că Dumnezeu nu 
le-a spus niciodată să distrugă pe cineva a cărui cupă a nelegiuirii nu era încă deplină şi care nu respinsese 
irevocabil calea neprihănirii. La sfârşitul acestei lumi, când va veni timpul ca sfinţii să stăpânească împărăţia, 
judecata va fi dată sfinţilor Celui Prea Înalt (Daniel 7:22) şi sfinţii vor judeca nu numai lumea, ci şi pe îngeri. 
1 Corinteni 6:2, 3. De asemenea, ca moştenitori împreună cu Hristos, ei se vor împărtăşi de executarea 
judecăţii, căci citim: 

„Să se bucure sfinţii în slavă; să cânte tare. Laudele înalte pentru Dumnezeu să fie în gurile lor şi o sabie 
cu două tăişuri în mâna lor, ca să execute răzbunarea asupra păgânilor şi pedepsele asupra poporului; să lege 
pe regii lor cu lanţuri şi pe nobilii lor cu lanţuri de fier, să execute asupra lor judecata scrisă; această onoare o 
au toţi sfinţii Lui.” Psalmul 149:5-9. 

De vreme ce Hristos Îşi asociază poporul cu El Însuşi în împărăţie, făcându-i pe toţi regi şi preoţi, nu este 
mai deplasat pentru sfinţii Lui, care sunt în legătură cu El şi prin autoritatea Sa directă, să execute judecata 
dreaptă asupra celor răi care nu se mai pot corija, decât ar fi pentru El. Şi astfel, când ne amintim că 
eliberarea din Egipt a fost începutul sfârşitului şi că Dumnezeu Îşi propunea să dea atunci poporului chiar 
aceeaşi împărăţie pe care ne-o promite nouă acum şi la care Hristos va chema pe cei binecuvântaţi când va 
veni, putem înţelege că un popor neprihănit putea atunci, ca şi în viitor, să fie agenţii dreptăţii lui Dumnezeu. 
Dar acela nu trebuia să fie un război de cucerire, nici măcar pentru stăpânirea ţării făgăduite, ci executarea 
judecăţii. Dar nu trebuie să uităm că Dumnezeu personal dădea ordine atunci când asemenea judecăţi 
trebuiau executate şi nu lasă oamenii să presupună voia Lui în acest caz. Mai mult, doar acei care sunt ei 
înşişi fără păcat pot executa judecata asupra păcătoşilor. 

 
Războiul nu este un succes 

 
Totuşi, mai trebuie amintit încă un lucru în legătură cu chestiunea luptei şi a stăpânirii ţării Canaanului, 

moştenirea făgăduită, şi anume, că fiii lui Israel nu au obţinut-o cu toată lupta lor. Aceeaşi făgăduinţă care le 
fusese dată lor rămâne şi pentru noi; „dar dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci nu ar mai fi vorbit El despre o 
altă zi” în care să căutăm şi să o găsim. Evrei 4:1, 8. Motivul pentru care ei nu au obţinut-o a fost necredinţa 
lor şi acesta este motivul pentru care au luptat. Dacă ar fi crezut pe Domnul, I-ar fi permis Lui să elibereze 
ţara de locuitorii ei total depravaţi, pe calea pe care El o plănuise. Între timp, ei ar nu ar fi fost leneşi, ci ar fi 
lucrat în mod viguros lucrarea credinţei pe care Dumnezeu le-a trimis-o şi care trebuie să ne atragă atenţia în 
articolul următor. 

 
- The Present Truth, 7 ianuarie 1897 
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37. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Israel – un popor misionar 
 

ând Dumnezeu l-a trimis pe Moise să conducă pe Israel afară din Egipt, solia sa către faraon a fost: 
„Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut; îţi spun: lasă-Mi fiul să plece, ca să Mă slujească.” (Exodul 

4:22, 23); şi El i-a scos şi le-a dat ţările păgânilor „pentru ca ei să respecte poruncile Lui şi să păzească legile 
Lui”. Psalmul 105:44, 45. Marele avantaj al evreilor faţă de alte popoare a fost că „lor le fuseseră 
încredinţate oracolele lui Dumnezeu” Romani 3:1, 2. De fapt, ei nu au primit acele „oracole vii” în toată 
puterea lor vie, pentru ca avantajul lor să fie infinit mai mare; dar aceasta nu era vina lui Dumnezeu şi acum 
noi nu discutăm despre ce a avut Israel de fapt sau cine a fost, ci despre ceea ce puteau avea şi ceea ce se 
cuvenea ca ei să fie. 

Două lucruri au fost întotdeauna adevărate, şi anume, că „nici un om nu trăieşte pentru sine” şi că 
„Dumnezeu nu face deosebire între persoane”; şi aceste două adevăruri combinate formează pe al treilea, că 
ori de câte ori Dumnezeu oferă un dar sau un avantaj cuiva, o face cu scopul ca El să îl folosească pentru 
beneficiul celorlalţi. Dumnezeu nu oferă binecuvântări unei persoane sau unui popor pe care nu ar vrea ca 
toţi să le aibă. Când a făgăduit o binecuvântare lui Avraam, a făcut-o cu scopul ca el să fie o binecuvântare, 
ca în el să fie binecuvântaţi toţi oamenii pământului. Pe baza făgăduinţei lui Avraam a eliberat Dumnezeu pe 
Israel. De aceea, dându-le avantajul de a avea legea Sa, El a făcut astfel pentru ca ei să descopere şi altor 
popoare acel avantaj inestimabil, pentru ca şi alte popoare să se poată împărtăşi de ele. 

Scopul lui Dumnezeu era ca Numele Său să fie cunoscut pe tot pământul. Exodul 9:15. Dorinţa Lui ca toţi 
oamenii să Îl cunoască era la fel de mare precum dorinţa Lui ca Israel să Îl cunoască. A cunoaşte pe singurul 
Dumnezeu adevărat este viaţă veşnică (Ioan 17:3); de aceea, descoperindu-Se pe Sine lui Israel, Dumnezeu 
le arăta calea vieţii veşnice sau Evanghelia, cu scopul ca ei să proclame aceeaşi Evanghelie altora. Motivul 
pentru care El S-a revelat pe Sine lui Israel la început a fost că ei se aflau, să zicem aşa, mai la îndemână faţă 
de alt popor. Amintirea lucrării lui Dumnezeu cu Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif şi a credinţei lor era păstrată 
printre iudei, făcându-i astfel mai accesibili. Dumnezeu i-a ales pe ei nu pentru că îi iubea mai mult decât pe 
alţii, ci pentru că iubeşte pe toţi oamenii şi urma să Se facă şi lor cunoscut prin intermediul agenţilor care 
erau cel mai la îndemână. Ideea că Dumnezeu este exclusivist şi că El limitează îndurările şi adevărul Său la 
un popor special este cel mai dezonorant pentru caracterul Său. Niciodată nu a lăsat El pe păgâni fără un 
martor despre Sine şi oriunde putea găsi un om sau un popor care consimţea să fie folosit, imediat îl înrola în 
serviciul Său, pentru a face o revelaţie şi mai mare despre Sine. 

 
Efectul proclamării Evangheliei în Egipt 

 
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire şi de vreme ce puterea măreaţă a lui Dumnezeu 

era manifestată în salvarea lui Israel din Egipt, este evident că Evanghelia a fost proclamată în acel moment 
aşa cum nu a mai fost niciodată de atunci. Efectul acelei proclamări este arătat prin cuvintele femeii păgâne, 
prostituata Rahav. Când cei doi spioni au venit în casa ei la Ierihon, ea i-a ascuns şi le-a spus: 

„Ştiu că Domnul v-a dat ţara şi că groaza voastră a căzut peste noi şi că toţi locuitorii ţării şi-au pierdut 
curajul din pricina voastră. Căci am auzit cum Domnul a uscat apele de la Marea Roşie pentru voi, când aţi 
ieşit din Egipt şi ce aţi făcut regilor amoriţilor, care era pe cealaltă parte a Iordanului, pe care i-aţi distrus în 
întregime. Şi de îndată ce am auzit aceste lucruri, inimile noastre s-au topit, nu a mai rămas curaj în vreun 
om, din pricina voastră; căci Domnul Dumnezeul vostru, El este Dumnezeu în cerul de sus şi în pământul de 
jos.” Iosua 2:9-11. Şi atunci, ea a cerut şi a primit făgăduinţa eliberării. 

„Prin credinţă prostituata Rahav nu a pierit împreună cu cei care nu au crezut, când a primit pe spioni în 
pace.” Evrei 11:31. Ceea ce i s-a întâmplat ei putea fi soarta oricărui alt locuitor al Ierihonului dacă ar fi 
exercitat aceeaşi credinţă ca ea. Ei auziseră aceleaşi lucruri ca ea şi ştiau foarte bine ca şi ea că „Iehova, 
Dumnezeul vostru, El este Dumnezeu în cerul de sus şi în pământul de jos”. Dar cunoştinţa nu este credinţă. 
Demonii ştiu că există un singur Dumnezeu, dar ei nu au credinţă. Rahav a fost dispusă să se supună 
cerinţelor lui Dumnezeu şi să trăiască precum unul din poporul Său, în timp ce conaţionalii ei nu erau. În 
cazul ei vedem dovada că Dumnezeu salvează oamenii nu pentru că sunt buni, ci pentru că sunt dispuşi să fie 
făcuţi buni. Isus este trimis să ne binecuvânteze, întorcându-ne de la fărădelegile noastre. Acea sărmană 
femeie, păgână de o viaţă, fără nici o reputaţie, care putea rosti o minciună cu o mimică falsă şi fără nici o 
conştiinţă a vinei, a avut o foarte slabă idee despre diferenţa dintre bine şi rău; totuşi Dumnezeu a 
recunoscut-o ca pe una din poporul Lui, pentru că nu s-a întors de la lumină, ci a umblat în ea pe măsură ce 

C
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venea la ea. A crezut spre mântuirea sufletului ei. Credinţa ei a ridicat-o dincolo de împrejurările păcătoase şi 
a aşezat-o pe calea cunoştinţei; şi nu se poate găsi nici o evidenţă mai puternică a faptului că lui Hristos nu Îi 
este ruşine să îi numească fraţi chiar şi pe păgâni, decât faptul că nu Îi este ruşine să aibă o prostituată în plus 
menţionată în sulul genealogiei Lui după trup. 

 
Râvna lui Dumnezeu pentru toţi oamenii 

 
Dar punctul special în această referire la Rahav este că Dumnezeu nu S-a limitat la poporul evreu. 

Oriunde exista un locuitor idolatru al Canaanului care era dispus să Îl recunoască pe Dumnezeu, în acel 
moment era înregistrat printre poporul lui Dumnezeu. Această lecţie este nu numai teoretică, faptul că 
făgăduinţa lui Avraam includea toată lumea, nu doar odraslele lui Iacov, ci este în mod practic mângâietoare 
şi înălţătoare. Ne arată cât de îndelung răbdător este Domnul, „nedorind ca cineva să piară, ci toţi să vină la 
pocăinţă”. 2 Petru 3:9. Ne arată cât de repede sesizează Dumnezeu cea mai slabă înclinaţie de a-L căuta şi o 
foloseşte ca mijloc de a atrage sufletul păcătos şi mai aproape. Cu blândeţe suflă peste mucul care încă mai 
arde dacă există posibilitatea să se facă o flacără. Urechea Lui este în continuu întoarsă spre pământ, 
vigilentă pentru a prinde cea mai slabă şoaptă, astfel că cel mai slab strigăt, da, primul impuls de a chema din 
cele mai de jos adâncuri, este instantaneu auzit şi primeşte răspuns. 

 
Preoţi ai lui Dumnezeu 

 
Faptul că intenţia lui Dumnezeu pentru Israel era ca ei să proclame Evanghelia întregii lumi se vede în 

faptul că, dacă rămâneau în legământul Său, urma ca ei să fie o împărăţie de preoţi. Toţi urmau să fie preoţi 
ai lui Dumnezeu. Acum, lucrarea unui preot este astfel prezentată în Maleahi 2:5-7, unde Dumnezeu îi spune 
despre Levi: 

„Legământul Meu a fost cu el un legământ de viaţă şi pace; i l-am dat ca să se teamă de Mine şi lui i-a 
fost teamă de Numele Meu. Legea adevărului era în gura lui şi fărădelegea nu s-a găsit pe buzele lui; a 
umblat cu Mine în pace şi dreptate şi a întors pe mulţi de la nelegiuire. Căci buzele preoţilor trebuie să 
păstreze cunoştinţa şi trebuie să caute legea în gura lui; căci el este solul Domnului oştirilor.” 

A întoarce oamenii de la nelegiuire este lucrarea lui Hristos prin învierea Sa; de aceea, lucrarea 
adevăratului preot este pur şi simplu de a predica Evanghelia – de a proclama legea vie în Mântuitorul viu 
care este desăvârşită şi converteşte sufletul. Dar de vreme ce toţi copiii lui Israel urmau să fie preoţi şi de 
aceea trebuia ca toţi să fie familiari cu legea, este evident că trebuia ca ei să fie preoţi în folosul altora. Dacă 
ar fi acceptat propunerea lui Dumnezeu şi ar fi fost bucuroşi să rămână în legământul Său în loc să insiste 
într-al lor, nu ar mai fi fost nevoie de nici o preoţie care să facă legea adevărului şi a păcii cunoscută; toţi ar 
fi cunoscut adevărul şi, în consecinţă, toţi ar fi fost liberi; dar slujba unui preot este de a învăţa legea şi de 
aceea este sigur că scopul lui Dumnezeu de a-i scoate pe israeliţi din Egipt era să îi trimită în toată lumea 
pentru a predica Evanghelia. 

Ce sarcină uşoară şi rapidă ar fi fost aceasta, susţinuţi de puterea lui Dumnezeu! Faima a ceea ce făcuse 
Dumnezeu în Egipt se răspândise înaintea lor şi pe măsură ce ar fi ieşit cu aceeaşi putere, ar fi predicat 
Evanghelia în plinătatea ei oamenilor deja pregătiţi să o accepte sau să o respingă. Lăsându-şi soţiile şi 
micuţii în siguranţă în Canaan şi ieşind doi câte doi, după cum i-a trimis mai târziu Isus pe discipolii săi, le-
ar fi trebuit puţin timp pentru a duce Evanghelia către cele mai îndepărtate colţuri ale pământului. Să 
presupunem că vrăjmaşii ar fi încercat să se opună înaintării lor. Unul putea să pună pe fugă o mie şi doi – 
zece mii. Aceasta înseamnă că puterea prezenţei lui Dumnezeu cu fiecare doi dintre ei ar fi făcut ca în ochii 
vrăjmaşilor lor ei să apară egali cu zece mii de oameni şi nimeni nu ar fi îndrăznit să îi atace. Astfel, puteau 
merge înainte cu lucrarea lor de a predica Evanghelia, fără teama hărţuirii. Groaza pe care prezenţa lor ar fi 
inspirat-o opresorilor arată puterea pe care solia ce o proclamau o avea asupra inimilor deschise să primească 
adevărul.  

Pe măsură ce mergeau astfel îmbrăcaţi cu toată puterea lui Dumnezeu, terenul nu mai avea nevoie să fie 
vizitat a doua oară. Toţi care ar fi auzit ar fi luat poziţie imediat pentru sau împotriva adevărului; şi această 
decizie ar fi fost definitivă, căci, de vreme ce unul respinge Evanghelia când este proclamată în toată 
plinătatea ei, cu toată puterea lui Dumnezeu, nu se mai poate face nimic pentru el, pentru că nu există o 
putere mai mare decât aceea a lui Dumnezeu. Astfel, doar câţiva ani sau poate luni după traversarea 
Iordanului ar fi fost suficiente pentru predicarea Evangheliei împărăţiei în toată lumea ca martor pentru toate 
naţiunile. 
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Dovezi ale imparţialităţii lui Dumnezeu 
 

Dar Israel nu a împlinit chemarea sa înaltă. Necredinţa şi încrederea în sine i-a deposedat de prestigiul cu 
care au intrat în ţara făgăduită. Nu au lăsat ca lumina lor să lumineze şi astfel, în timp, ei înşişi au pierdut-o. 
Erau bucuroşi să se colonizeze în Canaan în loc să stăpânească tot pământul. Au presupus că lumina pe care 
le-o dăduse Dumnezeu se datora faptului că El îi iubea mai mult pe ei decât pe alţii şi astfel au devenit 
aroganţi şi i-au dispreţuit pe ceilalţi. Totuşi, Dumnezeu nu înceta să le arate că ei trebuie să fie lumina lumii. 
Istoria iudeilor, în loc să arate că Dumnezeu se limitase la ei, arată că El încerca în continuu să îi folosească 
pentru a-Şi face cunoscut Numele altora. Martor este raportul lui Naaman sirianul, care a fost trimis la regele 
lui Israel ca să fie vindecat de lepră. Vezi cazul văduvei din Sarepta la care a fost trimis Ilie. Regina din Şeba 
a venit de departe ca să audă înţelepciunea lui Solomon. Iona a fost trimis, mai mult împotriva voinţei lui, să 
avertizeze Ninive care s-a pocăit la predicarea lui. Citiţi profeţiile lui Isaia, Ieremia şi Ezechiel şi vedeţi cât 
de des naţiuni diverse sunt numite în mod direct. Toate acestea arată că Dumnezeu nu a fost atunci, cum nu 
este nici acum, doar Dumnezeul evreilor, ci şi al neamurilor. În final, când Israel a refuzat în întregime să îşi 
împlinească misiunea la care îl chemase Dumnezeu, i-a trimis în captivitate, pentru ca astfel păgânii să 
primească puţină cunoştinţă despre Dumnezeu, cunoştinţă pe care nu o împărţeau în mod voluntar. Acolo, 
câteva suflete credincioase erau mijloacele pentru a duce adevărul în mod clar înaintea regelui păgân 
Nebucadneţar, care, în timp, cu umilinţă, L-a recunoscut pe Dumnezeu şi şi-a publicat confesiunea de 
credinţă pe tot pământul. Regele Cir de asemenea şi alţi regi persani, prin proclamaţie regală au făcut 
cunoscut Numele singurului Dumnezeu adevărat din toată lumea. 

 
Strânşi într-o singură turmă 

 
Astfel, vedem că nu exista ceva pe care Dumnezeu să-l fi dorit mai mult decât mântuirea păgânilor din 

jurul evreilor; şi nu numai a celor care erau aproape, ci şi a celor de departe, căci făgăduinţele nu erau numai 
pentru evrei şi pentru copiii lor, ci pentru toţi cei care erau „departe”. Vezi Fapte 2:39; Isaia 57:19. Adevărul 
că Dumnezeu nu făcea nici o diferenţă între iudei şi neamuri este văzut în faptul că Avraam, capul rasei 
ebraice, făcea parte el însuşi dintre neamuri şi a primit asigurarea acceptării din partea lui Dumnezeu pe când 
era încă necircumcis, „ca să fie tatăl tuturor celor care cred, chiar dacă sunt necircumcişi, pentru ca 
neprihănirea să le fie atribuită şi lor”. Romani 4:11, 12. Dumnezeu era gata să accepte oameni dintre păgâni 
aşa cum a fost când l-a chemat pe Avraam dintre ei. Când Hristos a venit, a declarat că a fost trimis numai la 
oile pierdute ale casei lui Israel şi chiar în timp ce spunea asta, a arătat cine erau oile pierdute ale casei lui 
Israel, trimiţând vindecare femeii păgâne care credea. Matei 15. 

Ce a făcut Hristos pentru femeia canaanită era gata şi nerăbdător să facă pentru fiecare locuitor al 
Canaanului care credea şi pentru oricine din întreaga lume din zilele lui Iosua. Toţi cei care nu se agăţau în 
mod încăpăţânat de idolii lor urmau să fie strânşi în turma lui Israel, până ce vor fi o singură turmă, sub un 
singur Păstor. Exista mântuire pentru toţi cei care o acceptau, dar trebuia ca ei să devină cu adevărat israeliţi. 

 
Israel trebuia separat 

 
Pentru acest motiv li s-a interzis israeliţilor să facă vreo ligă cu locuitorii ţării. O ligă implică asemănare, 

egalitate, uniunea a două puteri asemănătoare. Dar Israel, când era credincios chemării lui, nu avea nimic în 
comun cu locuitorii ţării. Ei trebuiau să fie un popor separat, separat numai datorită prezenţei sfinţitoare a 
Domnului. Când Dumnezeu îi spusese lui Moise: „Prezenţa Mea va merge cu tine şi îţi voi da odihnă”, 
Moise a replicat: „Dacă prezenţa Ta nu merge cu noi, nu ne duce mai departe. Căci de unde se va şti că eu şi 
poporul Tău am găsit har înaintea Ta? Nu din faptul că mergi Tu cu noi? Astfel vom fi separaţi, eu şi poporul 
Tău, de toate popoarele care sunt pe faţa pământului.” Exodul 33:14-16. A face o ligă cu naţiunile 
înconjurătoare însemna să se alăture lor, iar acest lucru însemna despărţire de prezenţa lui Dumnezeu. 
Prezenţa lui Dumnezeu era singurul lucru care făcea şi îl menţinea pe Israel separat de alte naţiuni, şi 
prezenţa Lui nu putea avea alt efect decât acesta. Prezenţa lui Dumnezeu va face acelaşi lucru în aceste zile, 
căci El nu Se schimbă. Prin urmare, dacă cineva ar spune că nu este necesar ca poporul lui Dumnezeu să fie 
separat de naţiuni, în realitate el spune că nu este necesar ca ei să aibă prezenţa lui Dumnezeu. 

Acelaşi principiu era implicat când poporul a vrut un rege. Citiţi raportul din 1 Samuel 8. Poporul i-a spus 
lui Samuel: „Dă-ne un rege ca să ne judece, ca toate naţiunile”. Acest lucru nu a plăcut lui Samuel şi fără 
îndoială i-a rănit sentimentele, dar poporul a insistat: „Dă-ne un rege ca să ne judece”. Atunci Domnul i-a 
spus lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce îţi spun; căci nu pe tine te-au respins, ci pe Mine, ca să 
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nu domnesc peste ei. În conformitate cu toate faptele pe care le-au făcut din ziua când i-am scos din Egipt 
până în această zi, când M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei, aşa îţi fac şi ţie.” Atunci Samuel, la porunca 
Domnului, a pus înaintea poporului unele din relele care vor rezulta dacă ar avea un rege; dar au refuzat să-şi 
schimbe hotărârea, spunând: „Nu, ci vom avea un rege peste noi, ca să fim ca toate naţiunile”. 

În Biblie „naţiunile” sunt păgâne. Cuvântul ebraic care se traduce deseori prin „naţiuni” este acelaşi din 
care provine întotdeauna cuvântul „păgân”. Poate că Psalmul 96:5 clarifică acest lucru pentru cititorul 
englez. „Căci toţi dumnezeii naţiunilor sunt idoli; dar Domnul a făcut cerurile.” Aici este foarte evident că 
„naţiunile” sunt păgâne. În Psalmul 2:1, unde citim, „De ce se înfurie păgânii şi de îşi imaginează poporul 
lucruri deşarte?”, Versiunea Revizuită spune: „De ce se înfurie naţiunile şi poporul îşi imaginează lucruri 
deşarte?”. Ideea unei „naţiuni creştine” este o contradicţie, aşa cum sunt termenii „creştin păgân” sau „creştin 
păcătos”. Folosirea termenului „naţiune” de către Dumnezeu, când este vorba de naţiunile pământeşti, 
înseamnă o colectivitate de păgâni. Astfel, ceea ce au spus de fapt evreii era aceasta: „Vom avea un rege 
pentru noi, pentru ca şi noi să fim ca toţi păgânii”. Aceasta şi-au dorit ei, pentru că toate celelalte popoare 
recunoşteau alţi dumnezei decât pe Iehova şi toţi oamenii de pe pământ, cu excepţia lui Israel, aveau regi 
peste ei. Biblia daneză traduce 1 Samuel 8:20 foarte clar: „Vom fi şi noi ca toţi păgânii”. 

Planul lui Dumnezeu pentru Israel era ca el să nu fie o naţiune. Suntem înclinaţi să ne uităm la ce era el, 
ca şi cum aşa s-ar fi cuvenit să fie, uitând că de la început până la sfârşit Israel a refuzat, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, să umble în sfatul lui Dumnezeu. Vedem poporul evreu cu judecători şi oficiali şi toate 
zorzoanele guvernului civil; dar trebuie să ne amintim că legământul lui Dumnezeu oferea ceva mult diferit, 
care, din cauza necredinţei, nu a fost niciodată realizat pe deplin. 

 
Israel – Biserica lui Hristos 

 
Cuvântul „biserică” se foloseşte destul de des, totuşi probabil că puţini din cei care îl folosesc realizează 

că provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „scos afară” şi că se aplică lui Israel mai mult decât 
oricărui alt popor. Ei au constituit biserica lui Dumnezeu, au fost chemaţi afară din Egipt. În Vechiul 
Testament se făcea referire la ei folosind termenul „adunare”, adică, cei care erau adunaţi sau strânşi laolaltă, 
căci formau turma Domnului al cărei Păstor era El. Dumnezeu este cunoscut ca „Păstorul lui Israel”. Psalmul 
80:1. Vezi de asemenea Psalmul 23:1. Astfel, biserica din timpurile de mai târziu este numită turma lui 
Dumnezeu. Fapte 20:28. Ştefan, în discursul său dinaintea Sinedriului, a vorbit despre Israel ca despre 
„biserica din pustie”. 

Este o singură biserică, fiindcă biserica este trupul lui Hristos (Efeseni 1:19-23) şi este un singur trup. 
Efeseni 4:4. Acea singură biserică este formată din cei care aud şi urmează glasul lui Hristos, căci Hristos 
spune: „Oile Mele aud glasul Meu” „şi Mă urmează”. Ioan 10:27. Acea biserică din pustie este deci aceeaşi 
cu adevărata biserică a lui Hristos din fiecare perioadă. Acest lucru este cel mai clar arătat în Evrei 3:2-6. 
Când citiţi pasajul, amintiţi-vă cum „casa lui Dumnezeu” este „biserica Dumnezeului celui viu”. 1 Timotei 
3:15. Acum, textul spune că Hristos era credincios în casa lui Dumnezeu, aşa cum era şi Moise. Moise a fost 
credincios în casa lui Dumnezeu ca slujitor, dar Hristos ca Fiu peste aceeaşi casă, „a cărui casă suntem noi, 
dacă păstrăm încrederea şi bucuria speranţei tari până la sfârşit”. Isus a fost chemat din Egipt, după cum este 
scris: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. Matei 2:15. El era Capul şi Conducătorul oştirii care a ieşit 
împreună cu Moise. 1 Corinteni 10:1-10. Hristos şi Moise, deci, sunt în aceeaşi tovărăşie şi comunitate, şi 
oricine este părtaş cu Hristos trebuie să îl recunoască pe Moise ca frate în Domnul. 

Aceste lucruri sunt foarte importante, căci, de vreme ce studiem planul lui Dumnezeu pentru Israel, 
învăţăm adevăratul model pentru biserica lui Dumnezeu din toate timpurile, până la sfârşit. Nu putem cita 
fără discernământ ce a făcut Israel ca o autoritate pentru ce ar trebui să facem noi, de vreme ce ei s-au 
răzvrătit deseori împotriva lui Dumnezeu, iar istoria lor este mai degrabă un raport al apostaziei decât al 
credinţei; dar putem şi ar trebui să studiem făgăduinţele lui Dumnezeu şi mustrările adresate lor, pentru că ce 
avea El pentru ei are de asemenea pentru noi. 

 
Biserica, împărăţia 

 
Poporul Israel a constituit o împărăţie de la început, cu secole înainte ca Saul să fie pus peste ei; căci 

biserica lui Dumnezeu este împărăţia Sa, iar supuşii Lui sunt toţi copiii Lui. „Casa lui Dumnezeu” este 
„comunitatea lui Israel”. Efeseni 2:19. Hristos, împreună cu Tatăl, stă pe „tronul harului” şi adevărata 
biserică Îl recunoaşte pe El, şi numai pe El, ca Domn. Apostolul Ioan, scriind bisericii, semnează: „fratele 
vostru şi tovarăşul în necaz şi în împărăţia şi răbdarea lui Isus Hristos”. Apocalipsa 1:9. Hristos S-a declarat 
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pe Sine Rege, Regele evreilor (Matei 27:11) şi a primit omagiu ca „Rege al lui Israel”. Ioan 1:49. Dar chiar şi 
atunci când a pretins că este rege, Isus a declarat: „împărăţia Mea nu este din această lume; dacă împărăţia 
Mea ar fi din această lume, atunci slujitorii Mei ar lupta ca să nu fiu dat iudeilor; dar acum împărăţia Mea nu 
este de aici.” Ioan 18:36. Aşa cum împărăţia lui Hristos nu este din această lume, tot aşa biserica Sa, trupul 
Său, poporul pe care l-a ales El şi pe care l-a chemat afară din lume, nu trebuie să formeze o parte a lumii, 
deşi este în ea. Nu trebuie făcută nici un fel de alianţă cu lumea, indiferent de scop. Singurul ei rost în lume 
este să fie lumina lumii, sarea prin care cât mai mult din lume să fie păstrată. Nu trebuie să fie o parte a lumii 
aşa cum lumina nu este o parte a întunericului în care luminează. „Ce legătură este între lumină şi întuneric?” 
2 Corinteni 6:14. Sunt două clase diferite pe pământ – biserica şi lumea; dar când biserica formează o alianţă 
cu lumea, fie că este formală, fie că adoptă metodele sau principiile lumii, atunci există o singură clasă – 
lumea. Prin harul lui Dumnezeu, totuşi a existat întotdeauna câţiva credincioşi, chiar şi în timpul celei mai 
mari apostazii. 

 
Nu o teocraţie 

 
Este destul de obişnuit să se vorbească despre Israel ca despre o teocraţie. Într-adevăr, aşa plănuise 

Dumnezeu să fie şi aşa ar fi trebuit să fie, dar în adevăratul sens nu a fost niciodată. Numai teocraţie nu a fost 
Israel când poporul a cerut un rege pământesc „pentru ca să fim şi noi ca toţi păgânii”, pentru că făcând astfel 
ei L-au respins pe Dumnezeu ca Rege al lor. Este destul de ciudat că oamenii se referă la ce a făcut Israel în 
directă opoziţie cu dorinţele lui Dumnezeu ca o justificare pentru o acţiune similară din partea bisericii de 
acum şi la respingerea lor faţă de Dumnezeu ca o dovadă că erau guvernaţi de puterea Sa. 

Cuvântul „teocraţie” este o combinare între două cuvinte greceşti şi înseamnă în mod literal „guvernarea 
lui Dumnezeu”. O teocraţie adevărată prin urmare, este un trup în care Dumnezeu este singurul şi absolutul 
conducător. O asemenea guvernare a fost rar văzută pe acest pământ şi niciodată într-o măsură prea mare. O 
adevărată teocraţie a existat când Adam a fost la început format şi aşezat în Eden, când „Dumnezeu a văzut 
tot ce făcuse şi iată, erau foarte bune”. Geneza 1:31. Dumnezeu l-a format pe Adam din ţărâna pământului şi 
l-a pus peste toate lucrările mâinilor Sale. A fost făcut stăpân „peste peştii mării, peste păsările cerului, peste 
vite şi peste tot pământul şi peste tot ce se târăşte pe pământ”. Geneza 1:26. Prin urmare, el avea toată 
puterea. Dar în cea mai bună stare a sa, încoronat cu slavă şi cu cinste, Adam era doar ţărână, fără putere mai 
mare în el decât ţărâna peste care călca. De aceea, puterea măreaţă care se manifesta în el nu era deloc a lui, 
ci era puterea lui Dumnezeu care lucra în el. Dumnezeu era Stăpân absolut, dar I-a plăcut Lui în ceea ce 
privea acest pământ, să Îşi descopere puterea prin om. În timpul loialităţii lui Adam faţă de Dumnezeu, exista 
deci o teocraţie perfectă pe acest pământ. 

O asemenea teocraţie nu a existat niciodată de atunci încoace, căci căderea omului a însemnat 
recunoaşterea lui Satan ca dumnezeu al acestei lumi. Dar în mod individual a existat în perfecţiunea sa în 
Hristos, al doilea Adam, în inima căruia era legea lui Dumnezeu şi în care locuia trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii. Când Hristos va reînnoi şi va restaura toate lucrurile ca la început şi va fi doar o turmă şi un 
Păstor, un singur rege pe pământ, atunci va fi o teocraţie perfectă. Voia lui Dumnezeu va fi făcută pe tot 
pământul aşa cum este acum în cer. Dar acum este timpul pregătirii. Acum Hristos Îşi strânge poporul în care 
va fi refăcut caracterul Său, în inimile căruia va locui prin credinţă, aşa că fiecare dintre ei, asemenea Lui, 
„va fi umplut cu toată plinătatea lui Dumnezeu”. Efeseni 3:17-19. Aceştia strânşi constituie biserica lui 
Hristos, care, ca întreg, este „plinătatea Celui ce umple totul în toţi”. Efeseni 1:22, 23. Astfel, în timp ce 
adevărata teocraţie este în primul rând în inimile indivizilor care zi de zi spun cu sinceritate Tatălui lor 
ceresc: „a Ta este împărăţia”, mulţimea celor ce cred – biserica – atunci când va fi unită laolaltă în aceeaşi 
minte prin Spiritul Sfânt, constituie singura teocraţie care a existat vreodată pe acest pământ. Când biserica 
este apostată, ea caută prin alianţe cu lumea, prin asumarea puterii regeşti, să arate o formă teocratică de 
guvernare, dar nu este decât o formă falsificată, fără nici o putere divină, în timp ce adevăraţii urmaşi ai lui 
Dumnezeu, puţini la număr, risipiţi prin toată lumea şi necunoscuţi de naţiuni, oferă un exemplu de teocraţie 
adevărată. 

Prin profetul care şi-a deschis gura să blesteme, dar în loc de aceasta a rostit binecuvântări, Dumnezeu a 
spus despre poporul Său Israel: „Poporul va locui singur şi nu va fi recunoscut printre naţiuni.” Numeri 23:9. 
Poporul lui Dumnezeu este în lume, nu din lume, cu scopul de a arăta măreţia Celui care i-a chemat afară din 
întuneric. Dar acest lucru poate fi făcut numai când Dumnezeu este recunoscut ca suprem. Biserica este 
împărăţia în care doar Dumnezeu guvernează şi toată puterea ei este puterea Lui, singura ei lege este legea 
Lui de iubire. Doar glasul lui Dumnezeu se aude şi el este cel pe care membrii îl urmează şi doar glasul lui 
Dumnezeu vorbeşte prin ea. 
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Nici un model pământesc 
 

Nici una dintre împărăţiile sau asociaţiile pământeşti nu pot servi ca model pentru adevărata teocraţie, 
biserica şi împărăţia lui Dumnezeu; acţiunile organizaţiilor lumeşti nu pot fi luate ca ceva precedent. Ea este 
unică în orice formă, fără se depindă de nici unul din lucrurile pe care se bazează guvernările omeneşti 
pentru menţinerea unităţii, şi totuşi, prezintă o aşa ordine minunată, armonie şi putere încât îi uimeşte pe toţi. 

Dar, cu toate că poporul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să locuiască singur, nerecunoscut printre 
naţiuni şi în consecinţă, fără să aibă vreo parte în direcţia sau lucrările guvernelor civile, nu este nicidecum 
indiferent faţă de bunăstarea omenirii. Asemenea Capului lui divin, misiunea sa este să facă bine. Aşa cum 
Adam era fiul lui Dumnezeu (Luca 3:38), întreaga familie umană, deşi căzută, sunt copiii Lui – fii risipitori – 
şi de aceea, adevăraţii copii ai lui Dumnezeu vor privi pe toţi oamenii ca pe fraţii lor, pentru bunăstarea şi 
mântuirea cărora lucrează. Lucrarea lor este să Îl descopere pe Dumnezeu lumii ca un Tată iubitor şi bun, iar 
acest lucru îl pot face numai permiţând iubirii Lui să lumineze în vieţile lor. 

Împărăţia lui Hristos de pe pământ are ca singură lucrare să arate prin asemănarea cu El, supunerea ei faţă 
de El şi să Îl proclame ca Domnul tuturor şi, arătând măreţia Sa, să convingă pe cât mai mulţi să Îl accepte ca 
Rege, pentru a fi pregătiţi să Îl primească atunci când va veni pe tronul slavei Sale. Matei 25:31. Singurul 
scop pentru care Hristos, Regele, a venit în această lume este acela de a aduce mărturie despre adevăr (Ioan 
18:37) şi astfel, supuşii Lui loiali nu au alt obiectiv în vieţile lor; iar puterea prin care aduc mărturie este cea 
a Spiritului Sfânt care locuieşte în ei şi rămâne în ei (Fapte 1:8) şi nu prin amestecul în luptele politice sau 
sociale. După o scurtă perioadă de la înălţarea lui Hristos la cer, biserica a fost mulţumită cu această putere şi 
un progres minunat s-a făcut în lucrarea de predicare a Evangheliei împărăţiei; dar curând, biserica a început 
să adopte metode lumeşti, iar membrii ei au devenit interesaţi de afacerile Statului în loc de cele ale 
împărăţiei lui Hristos şi puterea a fost pierdută. Dar să ne amintim că, în acele zile ale loialităţii bisericii, era 
prezentă aceeaşi putere care fusese dată israeliţilor cu sute de ani înainte; şi amintiţi-vă mai departe că 
poporul prin care puterea lui Dumnezeu era astfel manifestată era în ambele cazuri acelaşi, „căci mântuirea 
vine de la iudei”. Ioan 4:22. 

„Cât despre Dumnezeu, calea Sa este desăvârşită” şi ştim că „tot ce face Dumnezeu rămâne pentru 
totdeauna; nimic nu poate fi adăugat şi nimic nu poate fi scos; şi Dumnezeu face aşa ca oamenii să se teamă 
înaintea Lui.” Eclesiastul 3:14. De aceea, deşi Israel din zilele judecătorilor şi ale profeţilor s-a dovedit 
necredincios încrederii arătate lui şi aceeaşi biserică din zilele apostolilor a fost într-o măsură mare neglijentă 
faţă de privilegiile şi datoria sa, va veni timpul când biserica – Israelul lui Dumnezeu – va ieşi din lume şi va 
fi separat şi astfel, liber de toate reţelele pământeşti şi depinzând numai de Hristos, va străluci ca zorii, 
„frumoasă ca luna, limpede ca soarele şi teribilă ca o armată cu steaguri”. 

 
- The Present Truth, 14 ianuarie 1897 
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38. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Odihna făgăduită 
(Partea I) 

 
rezenţa Mea va merge cu tine şi îţi voi da odihnă.” Exodul 33:14. Cu aceste cuvinte l-a încurajat 
Domnul pe Moise să conducă poporul lui Israel mai departe, după ce păcătuiseră în mod grav, făcând 

şi închinându-se la viţelul de aur. 
 

Odihna lui Hristos 
 

În studiul nostru despre odihna pe care Dumnezeu a făgăduit-o poporului Său, va fi bine să ne amintim că 
făgăduinţa raportată aici este identică cu cea din Matei 11:28. A fost făgăduită odihnă şi aceasta putea fi 
găsită numai în prezenţa lui Dumnezeu, care urma să meargă cu poporul Său. Astfel, Hristos, care este 
„Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23) şi care este cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Matei 28:20), 
spune: „Veniţi la Mine, voi care munciţi şi sunteţi greu împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Odihna care era 
oferită copiilor lui Israel în pustie este aceeaşi odihnă pe care Hristos o oferă omenirii, odihna în Dumnezeu, 
în braţul veşnic – căci singurul Fiu născut „este în sânul Tatălui”. Ioan 1:18. „Cum este mângâiat cineva de 
mama lui, aşa vă voi mângâia Eu.” Isaia 66:13. 

Dar Dumnezeu a fost şi este întotdeauna prezent peste tot; atunci de ce nu au oamenii odihnă? – Pentru 
motivul că la modul general oamenii nu Îi recunosc prezenţa sau nici măcar existenţa. În loc să ţină seama de 
Dumnezeu în toate chestiunile vieţii, majoritatea oamenilor trăiesc ca şi când El nici nu ar exista. „Fără 
credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi; căci cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este.” Evrei 
11:6. Aceasta arată că incapacitatea generală de a fi plăcut lui Dumnezeu şi astfel, de a găsi odihnă, se ridică 
din necredinţa în existenţa Sa. 

Cum putem şti că Dumnezeu există? – De la crearea lumii, lucrurile invizibile ale lui Dumnezeu, adică, 
puterea Lui veşnică şi divinitatea Sa au fost în mod clar descoperite în lucrurile pe care El le-a făcut (vezi 
Romani 1:20); aşa că cei care nu Îl cunosc sunt fără scuză. Drept Creator Se descoperă Dumnezeu, pentru că 
faptul că El creează Îl evidenţiază ca Dumnezeul existent prin Sine Însuşi şi Îl diferenţiază de toţi dumnezeii 
falşi. „Domnul este mare şi măreţ pentru a fi lăudat. El este de temut deasupra tuturor dumnezeilor. Căci toţi 
dumnezeii naţiunilor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile.” Psalmul 96:4, 5. „Domnul este adevăratul 
Dumnezeu, El este Dumnezeul cel viu şi un Rege veşnic… Dumnezeii care nu au făcut nici cerurile, nici 
pământul, vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri. El a făcut pământul prin puterea Lui, El a întemeiat lumea 
prin înţelepciunea Lui.” Ieremia 10:10-12. „Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul şi pământul.” 
Psalmul 121:2. „Ajutorul nostru este în Numele Domnului care a făcut cerul şi pământul.” Psalmul 124:8. 
Acum, de vreme ce odihna se găseşte numai în prezenţa lui Dumnezeu, iar prezenţa Sa este cu adevărat 
cunoscută şi apreciată numai prin lucrările Lui, este evident că odihna făgăduită trebuie să fie foarte mult 
legată de creaţie. 

 
Odihna şi moştenirea – inseparabile 

 
Acesta este adevărul, căci odihna şi moştenirea întotdeauna au fost asociate în făgăduinţă. Când copiii lui 

Israel erau instruiţi în pustie, li s-a spus: „Să nu faceţi după toate lucrurile pe care le facem noi astăzi, fiecare 
făcând ce este drept în ochii lui. Fiindcă nu aţi ajuns încă la odihna şi la moştenirea pe care vi le dă Domnul 
Dumnezeul vostru. Dar când veţi trece peste Iordan şi veţi locui în ţara pe care Domnul Dumnezeu v-o dă ca 
să o moşteniţi şi când vă va da odihnă faţă de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, astfel încât să locuiţi în 
siguranţă; atunci va exista un loc pe care Domnul Dumnezeul vostru îl va alege ca să facă să locuiască 
Numele Său acolo.” Deuteronom 12:8-11. Astfel, Moise a spus şi seminţiilor care se aflau pe partea estică a 
Iordanului: „Domnul Dumnezeul vostru v-a dat această ţară ca să o stăpâniţi; veţi trece peste cei armaţi 
înaintea fraţilor voştri, copiii lui Israel, toţi cei ce sunt fii ai puterii. Dar soţiile, micuţii voştri şi vitele 
voastre… vor rămâne în oraşele pe care vi le voi da; până când Domnul a dat odihnă fraţilor voştri, ca şi 
vouă şi până când toţi vor stăpâni ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru le-a dat-o dincolo de Iordan.” 
Deuteronom 3:18-20. Odihna şi moştenirea sunt inseparabile. În Hristos, care este „Dumnezeu cu noi” găsim 
odihnă, „în care de asemenea am obţinut o moştenire, fiind hotărâţi mai dinainte după scopul Celui care 
lucrează toate lucrurile după sfatul voii Sale”. Spiritul Sfânt este primul rod al acestei moşteniri, până ce 

P 
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stăpânirea plătită este răscumpărată. Efeseni 1:10-14. „Domnul este partea mea de moştenire.” Psalmul 16:5. 
El este atât odihna, cât şi moştenirea noastră; avându-L pe El, avem totul. 

Deja am văzut copiii lui Israel în ţara făgăduinţei; ţara, şi deci şi odihna, erau ale lor, căci citim aceste 
afirmaţii care erau adevărate în zilele lui Iosua: 

„Şi Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care a jurat că o va da părinţilor lor; şi au stăpânit-o şi au locuit în 
ea. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, în conformitate cu tot ce jurase părinţilor lor; şi nici unul 
dintre vrăjmaşii lor nu stătea înaintea lor; Domnul a dat pe toţi vrăjmaşii lor în mâinile lor. Nici unul din 
lucrurile bune pe care le spusese Domnul casei lui Israel nu a rămas neîmplinit; totul s-a împlinit.” Iosua 
21:43-45. 

 
Iosua aminteşte de credincioşia lui Dumnezeu 

 
Dar dacă ne-am opri aici, am cădea într-o mare greşeală. Trecând peste un capitol, ajungem la raportul în 

care Iosua a spus „întregului Israel”, bătrânilor, judecătorilor etc., „cu mult timp după ce Domnul dăduse 
odihnă lui Israel faţă de toţi vrăjmaşii care îi înconjurau”. Iosua 23:1, 2. După ce le aminteşte ce făcuse 
Domnul pentru ei, a spus: 

„Iată, v-am împărţit prin sorţ aceste naţiuni care rămân, ca să fie o moştenire pentru seminţiile voastre, cu 
toate neamurile pe care le-am nimicit, chiar până la marea cea mare dinspre vest. Şi Domnul Dumnezeul 
vostru le va izgoni dinaintea voastră şi le va alunga dinaintea voastră şi veţi trece prin ţara lor, după cum v-a 
făgăduit Domnul Dumnezeul vostru. De aceea, fiţi curajoşi ca să păziţi tot ce este scris în cartea legii lui 
Moise, ca să nu vă întoarceţi la stânga sau la dreapta, ca să nu ajungeţi printre aceste naţiuni, naţiunile care 
rămân între voi; nu pomeniţi numele dumnezeilor lor, nici nu juraţi pe ei; să nu le slujiţi, nici să nu vă plecaţi 
înaintea lor; ci alipiţi-vă de Domnul Dumnezeul vostru cum aţi făcut până în ziua de azi. Căci Domnul a 
izgonit dinaintea voastră naţiuni mari şi puternice; nici un om nu a putut să stea în picioare înaintea voastră 
până în această zi. Unul dintre ai voştri va pune pe fugă o mie; căci Domnul Dumnezeul vostru, El este Cel 
care luptă pentru voi, aşa cum v-a făgăduit. Luaţi bine seama deci la voi înşivă, ca să Îl iubiţi pe Domnul 
Dumnezeul vostru. Altfel, dacă vă întoarceţi în vreo privinţă şi vă alipiţi de rămăşiţa acestor naţiuni, ale celor 
care rămân între voi şi veţi încheia căsătorii cu ei şi veţi merge la ei, iar ei la voi, să ştiţi ca o certitudine că 
Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga aceste naţiuni dinaintea voastră, ci ele vor fi o cursă şi un laţ 
pentru voi, un bici în coastele voastre şi spini în ochi, până ce veţi pieri din această ţară bună pe care Domnul 
Dumnezeul vostru v-a dat-o. Şi iată, astăzi mă duc pe calea pe care merge tot pământul; şi voi ştiţi în inimile 
şi în sufletele voastre, că nici unul din toate lucrurile bune pe care Domnul Dumnezeul vostru le-a rostit 
despre voi nu a rămas neîmplinit; cu siguranţă vi se vor întâmpla şi nici unul nu va rămâne neîmplinit. De 
aceea, se va întâmpla că, aşa cum toate lucrurile bune au venit peste voi, pe care Domnul Dumnezeul vostru 
vi le-a făgăduit, tot aşa Domnul va aduce asupra voastră toate lucrurile rele până ce vă va distruge din 
această ţară bună pe care Domnul Dumnezeul vostru v-o dă. Când aţi călcat legământul Domnului 
Dumnezeului vostru pe care vi l-a poruncit şi aţi mers şi aţi slujit altor dumnezei şi v-aţi aplecat înaintea lor, 
atunci mânia Domnului va fi aprinsă împotriva voastră şi veţi pieri repede din ţara bună pe care El v-a dat-
o.” Iosua 23:4-16. 

 
Odihna – asigurată numai prin credinţă 

 
În această porţiune din Scriptură avem o altă dovadă că moştenirea este odihna făgăduită. Ni se spune clar 

că Dumnezeu a dat lui Israel odihnă şi că această discuţie a avut loc cu mult timp după aceea; totuşi, în chiar 
acea discuţie li s-a spus condiţiile pe baza cărora o vor avea cu siguranţă şi pe baza cărora vrăjmaşii care mai 
erau încă în ţară vor fi alungaţi. Totul depindea de credincioşia lui Israel faţă de Dumnezeu. Dacă se vor 
întoarce şi nu vor sluji Domnului şi vor merge după alţi dumnezei, atunci va trebui ca ei să ştie ca o 
certitudine că Dumnezeu nu va mai alunga naţiunile care rămăseseră acolo dinaintea lor, ci acele naţiuni îi 
vor hărţui în mod continuu, iar Domnul îi va distruge în întregime de pe faţa ţării pe care le-a dat-o. 

Acum, cum li se putea spune copiilor lui Israel că au odihnă faţă de toţi vrăjmaşii lor şi că au ţara în 
stăpânire când vrăjmaşii lor erau încă în ţară şi exista posibilitatea ca duşmanii să îi alunge pe ei, în loc să fie 
alungaţi? Chiar Scripturile oferă răspunsul. De exemplu, când toţi regii amoriţi au ameninţat pe gabaoniţi, 
care erau într-o ligă cu israeliţii, Domnul i-a spus lui Iosua: „Nu te teme de ei, căci i-am dat în mâinile tale.” 
Iosua 10:8. Ce a făcut atunci Iosua? – S-a dus şi i-a luat. El nu a spus în mod îndoielnic: „Eu nu văd nici o 
dovadă că Domnul i-a dat în mâinile mele, pentru că nu îi am”; nici nu a spus în mod nebunesc: „De vreme 
ce Domnul mi i-a dat în mână, pot desfiinţa forţele şi mă pot odihni.” Altfel, ar fi fost învins, chiar şi după ce 
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Dumnezeu îi dăduse biruinţa. Prin acţiunea sa, Iosua a arătat că într-adevăr a crezut ceea ce i-a spus Domnul. 
Credinţa lucrează, lucrează în mod continuu. 

În acelaşi fel Dumnezeu a spus poporului că le-a dat biruinţa, pe când stăteau încă în afara zidurilor înalte 
şi a porţilor închise ale Ierihonului. Era adevărat că Dumnezeu le dăduse biruinţa şi totuşi, totul depindea de 
ei. Dacă ar fi refuzat să strige, nu ar fi văzut niciodată biruinţa. 

În Hristos avem odihna şi moştenirea; dar pentru a fi făcuţi părtaşi de Hristos, trebuie „să ţinem ferm 
începutul încrederii noastre până la sfârşit”. Evrei 3:14. Isus spune: „În lume veţi avea necazuri; dar fiţi 
voioşi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33. Totuşi, chiar în acelaşi discurs El a spus: „Vă las pacea, vă dau 
pacea Mea.” Ioan 14:27. Ce?! Pace în mijlocul necazurilor? Da, căci observaţi ce spune: „Nu v-o dau cum o 
dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vă temeţi.” Să ai necazuri şi totuşi să nu fi tulburat; să fii în 
mijlocul pericolului şi totuşi să nu te temi, să fii în focul bătăliei şi totuşi să te bucuri de pace deplină; într-
adevăr, aceasta este oferită la o scală foarte diferită faţă de ce oferă lumea. 

 
Lupta deja încheiată 

 
Ascultaţi solia pe care profetul Isaia a fost însărcinat să o dea lui Israel când treceau prin cele mai grele 

încercări, o solie care este pentru noi chiar mai mult decât pentru oamenii care au trăit atunci când ea a fost 
rostită: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, spune Dumnezeul vostru. Vorbiţi inimii Ierusalimului şi 
strigaţi-i că lupta ei este încheiată, că fărădelegea ei este iertată.” Isaia 40:1, 2. Minunată asigurare! Lupta 
este îndeplinită, bătălia încheiată, biruinţa câştigată! Să concluzionăm deci că putem merge să dormim în 
siguranţă? Nicidecum; trebuie să fim treji şi să folosim biruinţa pe care Domnul a câştigat-o pentru noi. 
Conflictul este împotriva domniilor şi puterilor (Efeseni 6:12), dar Isus „a dezbrăcat domniile şi puterile” 
(Coloseni 2:15) şi a oferit o privelişte triumfătoare, a fost înviat ca să stea în locurile cereşti, „cu mult 
deasupra oricărei domnii, puteri, stăpâniri şi nume, nu numai din această lume, ci şi din aceea care va veni” 
(Efeseni 1:20, 21), iar Dumnezeu ne-a înviat şi pe noi împreună cu El, ca să stăm împreună cu El în aceleaşi 
locuri cereşti (Efeseni 2:1-6) şi în consecinţă, la fel de mult deasupra tuturor domniilor şi puterilor, 
stăpânirilor şi oricărui nume, nu numai din această lume, ci şi din cea care va veni. De aceea, putem spune şi 
se cuvine să spunem din inimă: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru 
Isus Hristos”. 

 
Lecţii din Psalmi 

 
David a înţeles şi s-a bucurat în această biruinţă când era vânat ca o potârniche de munte. Totuşi, odată se 

ascundea în peştera din pustia Zif, iar zifiţii au venit la Saul şi în mod perfid i-au descoperit ascunzătoarea şi 
au spus: „Acum, o, împărate, coboară-te după dorinţa sufletului tău; şi noi îl vom da în mâinile regelui.” 1 
Samuel 23:15-20. Iar David, cu toate că ştia toate acestea, şi-a luat harfa şi a compus un psalm de laudă, 
spunând: „Îţi voi aduce jertfe în libertate, Îţi voi lăuda Numele, Doamne, căci este bun. Pentru că El m-a scos 
din toate necazurile.” Psalmul 54:6, 7. Citiţi tot psalmul, inclusiv introducerea. Astfel, el putea cânta: „Chiar 
o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea nu se va teme.” Psalmul 27:3. Al treilea psalm, cu expresiile 
lui de încredere în Dumnezeu şi nota lui de biruinţă, a fost compus în timp ce era un refugiat de la tronul său, 
fugind dinaintea lui Absalom. Avem nevoie să învăţăm Psalmul 23, astfel încât să nu fie numai cuvinte goale 
când vom spune: „Tu îmi pregăteşti o masă în prezenţa vrăjmaşilor mei; tu îmi ungi capul cu untdelemn; 
paharul meu este plin de dă peste el.” 

 
 

Cel puternic învins 
 

Biruinţa care a învins lumea este credinţa noastră. O, de am putea realiza şi păstra întotdeauna în minte 
faptul că biruinţa este deja câştigată, că Hristos, Omul puternic, a venit asupra celui tare, adversarul şi 
oponentul nostru, l-a biruit şi i-a luat toată armura în care se încredea, aşa că avem de luptat numai cu un 
vrăjmaş biruit şi dezarmat. Motivul pentru care suntem biruiţi este că nu credem şi nu cunoaştem această 
realitate. Dacă am cunoaşte-o şi ne-am aminti-o, nu am cădea niciodată, căci cine ar fi atât de nebun să îşi 
permită să fie luat captiv de un vrăjmaş fără armură şi lipsit de putere? 

Câte binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt pierdute pur şi simplu deoarece credinţa noastră nu 
le apucă. Cât de multe binecuvântări ne-a dat: „Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în locurile cereşti în Hristos.” Efeseni 1:3. 
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„Divina Lui putere ne-a dat tot ce aparţine vieţii şi evlaviei, prin cunoaşterea Celui care ne-a chemat la slavă 
şi virtute.” 2 Petru 1:3. Şi totuşi, în ciuda faptului că toate lucrurile sunt ale noastre (1 Corinteni 3:21), 
deseori acţionăm ca şi când nu am avea nimic. Un om, un profesor de religie şi un conducător în biserică a 
spus odată, când aceste texte îi erau repetate pentru încurajarea lui: „Dacă Dumnezeu mi-a dat toate aceste 
lucruri, de ce nu le am?”. Fără îndoială mulţi vor citi aici propria lor experienţă. Răspunsul este uşor; pentru 
că nu a crezut ce i-a dat Dumnezeu. El nu putea simţi că le are şi de aceea nu credea că le are, întrucât 
credinţa trebuie să le apuce, iar omul nu putea spera că va simţi un lucru pe care nu îl atinge. Biruinţa nu este 
îndoială, vedere sau sentiment, ci credinţă. 

La subiectul odihna făgăduită vom concluziona următoarea săptămână. 
 

- The Present Truth, 21 ianuarie 1897 
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39. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Odihna făgăduită 
(Partea a II-a) 

 
sraeliţii aveau stăpânirea; nici unul din cuvintele lui Dumnezeu nu rămăsese neîmplinit; împreună cu El 
le dăduse toate lucrurile; dar ei nu au apreciat minunatul dar şi astfel, au primit în zadar harul lui 

Dumnezeu. 
Cel puţin au fost credincioşi cu numele în timpul vieţii lui Iosua, dar după moartea lui „copiii lui Israel au 

făcut rău înaintea Domnului şi au slujit lui Baal; L-au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care i-a 
scos din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, după dumnezeii popoarelor care erau în jurul lor, s-au 
plecat înaintea lor şi au provocat mânia Domnului. Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteelor. 
Mânia Domnului era aprinsă împotriva lui Israel, i-a dat în mâinile jefuitorilor şi i-a vândut în mâinile 
duşmanilor care îi înconjurau, aşa că nu mai puteau sta în picioare înaintea vrăjmaşilor lor. Oriunde mergeau, 
mâna Domnului era împotriva lor pentru rău, aşa cum spusese Domnul şi cum le jurase; şi au fost greu 
asupriţi.” Dumnezeu le-a spus că din cauza neascultării lor, El nu va izgoni naţiunile dinaintea lor, ci că 
vrăjmaşii lor vor rămâne şi vor fi ca nişte spini în coapsele lor. Judecători 2:1-15. 

Astfel, vedem că deşi Dumnezeu le-a dat odihnă, nu au intrat în ea. Prin urmare, era la fel de adevărat 
despre ei ca despre cei ce au căzut în pustie, că „nu au putut să intre din pricina necredinţei”. 

 
Dar despre poziţia noastră? 

 
„De aceea, să ne temem ca nu cumva fiindu-ne lăsată făgăduinţa intrării în odihna Lui, vreunul dintre voi 

să fie lipsit de ea. Căci Evanghelia ne-a fost predicată nouă, ca şi lor; dar cuvântul predicat lor nu le-a folosit 
la nimic, pentru că nu a fost amestecat cu credinţă în cei care l-au auzit.” Evrei 4:1, 2. Suntem în lume exact 
în aceeaşi poziţie ca vechiul Israel, cu aceleaşi făgăduinţe, aceleaşi privelişti, aceiaşi duşmani, aceleaşi 
pericole. 

Nu sunt vrăjmaşi asupra cărora să putem folosi arme obişnuite de luptă, cu toate că urmaşii lui Hristos 
sunt asiguraţi că vor suferi persecuţie (2 Timotei 3:12) şi că vor fi urâţi de lume, cu o ură care nu se va opri 
decât la moarte (Ioan 15:18, 19; 16:1-3); totuşi, „armele luptei noastre nu sunt carnale”. Astfel, cazul nostru 
nu este în nici un fel diferit de cel al vechiului Israel. 

Biruinţa era a lor numai prin credinţă şi, aşa cum deja am văzut, dacă ar fi fost cu adevărat credincioşi nu 
ar mai fi fost nevoie ca ei să folosească sabia pentru a izgoni pe canaaniţi, aşa cum nu a fost nevoie să o 
folosească pentru a-l distruge pe faraon şi oştirea lui. Într-adevăr, motivul pentru care ei nu au stăpânit pe 
deplin ţara a fost acea necredinţă care a făcut sabia necesară; pentru că este absolut imposibil ca ţara cerească 
pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui Avraam să fie câştigată de oameni cu săbii sau arme în mâinile lor. Nu era 
nevoie ca Israelul din vechime să lupte aşa cum nu este pentru noi, căci „când căile unui om sunt plăcute 
Domnului, El îi face până şi pe vrăjmaşii lui să fie în pace cu el” (Proverbe 16:7), iar nouă ni se interzice în 
întregime să luptăm. 

Când Hristos le porunceşte urmaşilor Săi să nu lupte şi îi avertizează că dacă o vor face vor pieri, nu 
introduce o nouă ordine de lucruri, ci pur şi simplu Îşi conduce poporul înapoi la primele principii. Vechiul 
Israel oferă o ilustraţie a faptului că cei care folosesc sabia vor pieri de sabie; şi, cu toate că Domnul i-a 
îndurat mult şi a făcut multe concesii slăbiciunii lor şi ne-a îndurat şi mai mult pe noi, El doreşte ca noi să 
evităm greşelile lor. Toate lucrurile care îi privesc pe ei „sunt scrise pentru mustrarea noastră, peste care au 
venit sfârşiturile lumii”. 1 Corinteni 10:11. 

 
Făgăduinţa Canaanului 

 
Dar trebuie să mergem puţin mai înainte şi să vedem că poziţia noastră este exact aceea a vechiului Israel 

şi că aceeaşi odihnă şi moştenire pe care le-a dat Dumnezeu lor şi pe care ei le-au scăpat din mână în mod 
nebunesc, sunt ale noastre, cu condiţia ca noi „să ne ţinem tare de încrederea şi bucuria speranţei până la 
sfârşit”. Din fericire, dovada este simplă şi clară şi deja am analizat-o în mare parte. Să ne împrospătăm 
minţile cu următoarele fapte. 

Canaan este ţara pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam şi seminţei lui „ca o stăpânire veşnică”. Geneza 
17:7, 8. Urma să fie o stăpânire veşnică atât pentru Avraam cât şi pentru sămânţa lui. Dar Avraam însuşi nu a 
avut nici cât o palmă de loc din ţară în stăpânire reală (Fapte 7:5) şi nici unul din sămânţa lui nu a avut, căci 

I 



121 
 

chiar cei neprihăniţi dintre ei (şi doar cei neprihăniţi sunt sămânţa lui Avraam) „toţi au murit în credinţă, fără 
să fi primit făgăduinţa”. Evrei 11:13, 39. 

De aceea, aşa cum am arătat înainte, stăpânirea ţării presupunea învierea morţilor la venirea Domnului 
pentru a restaura toate lucrurile. Prin învierea lui Hristos, Dumnezeu ne-a născut din nou la o speranţă vie, 
„la o moştenire care nu se strică, nepângărită şi care nu se ofileşte, păstrată în ceruri pentru voi, care sunteţi 
păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă spre mântuirea gata să se descopere în vremea din urmă”. 1 
Petru 1:3-6. 

 
O împărăţie întinsă în toată lumea 

 
Dar stăpânirea ţării Canaanului nu însemna mai puţin decât stăpânirea întregii lumi, căci învăţăm aceasta 

comparând Geneza 17:7, 8, 11 cu Romani 4:1-13. Astfel, circumcizia era sigiliul legământului că lui Avraam 
şi seminţei lui i se va da ţara Canaanului ca o stăpânire veşnică. Dar circumcizia era în acelaşi timp semnul 
sau sigiliul neprihănirii prin credinţă; iar „făgăduinţa că va fi moştenitorul lumii nu a fost a lui Avraam şi a 
seminţei lui prin lege, ci prin neprihănirea prin credinţă”. Adică, ceea ce îi sigila lui Avraam dreptul de a 
stăpâni ţara Canaanului era sigiliul dreptului său la întreaga lume. 

Dându-i lui şi seminţei lui ţara Canaan, Dumnezeu le-a dat toată lumea. Bineînţeles, nu „această lume 
rea”, căci „lumea trece”; ci „noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care locuieşte 
neprihănirea”. 2 Petru 3:13. Nu stăpânirea temporară de câteva mii de metri pătraţi viciaţi de păcat este cea 
pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui Avraam şi seminţei lui, ci stăpânirea veşnică a întregului pământ eliberat 
de orice urmă de blestem. Deşi este adevărat că micul teritoriu din Canaan a constituit întreaga moştenire 
făgăduită, de asemenea este adevărat că israeliţii nu au avut-o niciodată; căci făgăduinţa pe care a confirmat-
o Dumnezeu era să dea lui Avraam şi seminţei lui ţara Canaanului ca o moştenire veşnică, adică, Avraam 
trebuie să o aibă ca o moştenire veşnică şi sămânţa lui trebuie de asemenea să o aibă ca moştenire veşnică. 
Dar ei toţi au murit şi în timp, chiar ţara a trecut în mâinile altui popor. Nici o şedere temporară în Palestina 
nu putea să împlinească făgăduinţa. Făgăduinţa încă rămâne să fie împlinită pentru Avraam şi sămânţa lui. 

 
Noul pământ 

 
Odihna este moştenirea; moştenirea este ţara Canaanului; dar stăpânirea ţării Canaanului înseamnă 

stăpânirea întregului pământ, nu din această stare prezentă, ci restaurat ca în zilele lui din Eden. De aceea, 
odihna pe care o dă Dumnezeu este inseparabilă de noul pământ: este odihna pe care numai starea 
pământului nou o poate da, odihna găsită numai în Dumnezeu; când toate lucrurile vor fi restaurate, 
Dumnezeu în Hristos va umple în mod absolut şi fără nici un obstacol toate lucrurile, aşa încât peste tot va fi 
odihnă deplină. De vreme ce odihna se găseşte numai în Dumnezeu, este foarte evident că fiii lui Israel nu s-
au bucurat de odihnă şi de moştenire, nici măcar în timpul când au stat în Palestina, căci deşi „El a alungat pe 
păgâni dinaintea lor şi le-a împărţit o moştenire şi a făcut ca seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor, 
totuşi ei L-au ispitit şi provocat pe Cel Prea Înalt şi nu au păzit mărturiile Lui; ci s-au întors şi s-au purtat cu 
necredincioşie ca părinţii lor; s-au întors ca un arc viclean. L-au provocat la mânie cu locurile lor înalte şi L-
au mânat la gelozie cu imaginile lor cioplite”, astfel încât „Dumnezeu a avut oroare de Israel”. Psalmul 
78:55-59. 

Amintiţi-vă că Avraam a aşteptat o ţară cerească. Totuşi, făgăduinţa lui Dumnezeu de a-i da lui şi 
seminţei lui (inclusiv nouă, dacă suntem ai lui Hristos, Galateni 3:16, 29) ţara Canaanului ca o stăpânire 
veşnică, va fi împlinită chiar la literă. 

Când Domnul va veni să Îşi ai copiii la Sine, în locul pe care El l-a pregătit pentru ei (vezi Ioan 14:3), 
morţii neprihăniţi vor fi înviaţi în neputrezire şi neprihăniţii vii vor fi schimbaţi la fel în nemurire şi toţi vor 
fi luaţi „în nori ca să Îl întâlnească pe Domnul în văzduh şi astfel, vor fi totdeauna cu Domnul”. 1 
Tesaloniceni 4:16, 17; 1 Corinteni 15:51-54. Locul în care vor fi luaţi este Ierusalimul liber de sus „care este 
mama noastră a tuturor” (Galateni 4:26); căci acolo este Hristos acum şi acolo ne pregăteşte un loc. Câteva 
texte pot fi citate pentru a arăta acest fapt şi mai clar. Că Ierusalimul ceresc este locul unde se află Hristos 
acum „în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi” este evident din Evrei 12:22-24, unde ni se spune că acum cei 
care cred au venit la muntele Sion, la „cetatea Dumnezeului celui viu, la Ierusalimul ceresc”, „la Dumnezeu, 
Judecătorul tuturor” „şi la Isus, Mijlocitorul noului legământ”. Hristos „stă la dreapta tronului măririi în 
ceruri” (Evrei 8:1) şi din acest tron, este bine să amintim, curge „râul cu apa vieţii”. Apocalipsa 22:1. 
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Cetatea pe care a aşteptat-o Avraam 
 

Această cetate, Noul Ierusalim, cetatea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei de care Lui nu Îi este 
ruşine, pentru că ei caută o ţară cerească (Evrei 11:16), este capitala stăpânirilor Lui. Este „cetatea care are 
temelii, al cărei constructor şi făcător este Dumnezeu” (versetul 10), cetatea pe care a aşteptat-o Avraam. În 
capitolul 21 din Apocalipsa găsim o descriere a acelor temelii, unde de asemenea găsim că cetatea nu va 
rămâne mereu în cer, ci va coborî pe acest pământ cu sfinţii care au domnit în ea împreună cu Hristos timp 
de o mie de ani de la învierea lor. Vezi Apocalipsa 20. Despre coborârea cetăţii citim: 

„Şi eu, Ioan, am văzut cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim, coborând de la Dumnezeu din cer, pregătită ca o 
mireasă înfrumuseţată pentru soţul ei. Şi am auzit un glas tare din cer spunând: ‚Iată, cortul lui Dumnezeu 
este cu oamenii, El va locui cu ei şi va fi Dumnezeu lor’. Şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor; 
şi nu va mai fi moarte, nici suferinţă, nici plâns, nici durere; căci lucrurile dinainte au trecut.” Şi Cel ce şedea 
pe tron a spus: ‚Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’ Şi mi-a spus: ‚Scrie, căci aceste lucruri sunt adevărate şi 
credincioase.’ Şi mi-a spus: ‚S-a sfârşit. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Voi da celui însetat din 
izvorul apei vieţii fără plată. Cel ce va birui va moşteni toate lucrurile; Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul 
Meu. Dar fricoşii, necredincioşii, urâcioşii, ucigaşii, curvarii, vrăjitorii, idolatri şi toţi mincinoşii îşi vor avea 
partea în lacul care arde cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.’” 

Din Isaia 49:17-21 învăţăm că cei credincioşi, neprihăniţi, copiii Noului Ierusalim, constituie împodobirea 
pe care o are cetatea când va coborî, pregătită ca o mireasă înfrumuseţată pentru soţul ei. Astfel, vedem că 
sfinţii lui Dumnezeu merg imediat în Noul Ierusalim când Hristos va veni după ei şi apoi se vor întoarce pe 
acest pământ, când timpul pentru curăţirea pământului de toate lucrurile care îl strică şi de toţi cei care fac 
nelegiuirea a venit şi pentru reînnoirea tuturor lucrurilor ca la început. 

 
Locul în care cetatea va coborî 

 
Dar pe ce colţişor al acestui pământ va coborî cetatea? Vorbind despre timpul distrugerii celor răi, 

profetul Zaharia spune: 
„Atunci Domnul va veni şi va lupta împotriva acestor naţiuni aşa cum a luptat în zilele de bătălie. 

Picioarele Lui vor sta în acea zi pe muntele Măslinilor, care este înaintea Ierusalimului la est, şi muntele 
Măslinilor se va despica atunci în mijloc spre est şi spre vest şi va fi o foarte mare vale; jumătate din munte 
va fi îndepărtat spre nord şi jumătate spre sud. Veţi fugi în valea munţilor Mei, căci valea munţilor va ajunge 
până la Aţel; da, veţi fugi aşa cum aţi fugit dinaintea cutremurului în zilele lui Ozia, regele lui Iuda; Domnul 
Dumnezeul meu va veni şi toţi sfinţii Lui împreună cu El. Şi se va întâmpla în acea zi că lumina nu va mai fi 
strălucitoare, ci se va întuneca; dar va fi o zi care este cunoscută de Domnul; nu va fi nici zi, nici noapte, ci 
se va întâmpla spre seară că va fi o lumină. Şi în acea zi se va întâmpla că apele vii vor ieşi din Ierusalim; 
jumătate din ele spre marea estică, jumătate din ele spre marea vestică; va fi vara şi iarna. Domnul va fi Rege 
peste tot pământul; în acea zi Domnul va fi Unul şi Numele Său unul.” Zaharia 14:3-9. 

Astfel, vedem că, atunci când Domnul va aduce înapoi poporul Său, îl va aduce chiar în colţul de pământ 
pe care l-a făgăduit lui Avraam ca o stăpânire veşnică – ţara Canaan. Dar stăpânirea acelei ţări este stăpânirea 
întregului pământ, nu doar pentru câţiva ani, ci pentru toată veşnicia. „Nu va mai fi moarte.” Această slăvită 
moştenire a fost cea pe care copiii lui Israel au avut-o în mână când au trecut Iordanul şi pe care necredinţa 
lor au permis să o scape. Dacă ar fi fost credincioşi, un foarte scurt timp ar fi fost suficient pentru a face 
Numele şi puterea mântuitoare a lui Dumnezeu cunoscute în orice parte a pământului şi atunci sfârşitul ar fi 
venit. Dar ei au eşuat, şi astfel timpul a fost lungit, până în zilele noastre; dar aceeaşi speranţă a fost 
întotdeauna singurul lucru înaintea poporului lui Dumnezeu. Aşa că putem aştepta mai departe stăpânirea 
ţării Canaan cu acelaşi zel ca şi Avraam, Isaac, Iacov, Iosif şi Moise şi cu aceeaşi speranţă încrezătoare. 

 
Restaurarea Israelului lui Dumnezeu 

 
Cu aceste schiţe bine fixate în minte, citirea profeţiilor din Vechiul şi Noul Testament va fi o plăcere, căci 

vom fi lipsiţi de multă confuzie şi multe contradicţii aparente vor fi văzute clare. Când citim despre 
restaurarea Ierusalimului, că va fi bucuria şi lauda întregului pământ, vom şti că Noul Ierusalim coboară din 
cer, pentru a lua locul celui vechi. Dacă o cetate de pe acest pământ este arsă în întregime, iar oamenii 
construiesc o nouă cetate de aceeaşi mărime, se spune că cetatea a fost reconstruită şi se numeşte la fel. La 
fel stau lucrurile şi cu Ierusalim, numai că cetatea este reconstruită în cer, aşa că nu este nici un interval între 
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distrugerea celei vechi şi apariţia celei noi. Este ca şi cum cetatea cea nouă răsare dintr-o dată din ruinele 
celei vechi, cu diferenţa că este infinit mai glorioasă. 

Astfel, de asemenea, când citim despre întoarcerea lui Israel la Ierusalim, ştim că aceasta nu înseamnă 
întoarcerea a câteva mii de muritori la o grămadă de ruine, ci venirea oştirii nenumărabile, nemuritoare a 
celor răscumpăraţi la noua cetate, în care cetăţenia lor a fost de mult timp înregistrată. Nu oamenii muritori 
vor rezidi cetatea cu cărămizi, pietre şi mortar, ci Dumnezeu Însuşi o va reconstrui cu aur, perle şi tot felul de 
pietre preţioase. „Când Domnul va construi Sionul, va apărea în slavă.” Psalmul 102:16. El spune 
Ierusalimului: „O, tu cea apăsată, bătută de furtună şi nemângâiată, iată, îţi voi pune pietre de culori 
frumoase, îţi voi pune temelii de safir. Voi face ferestrele tale de agat, porţile tale de rubin şi toate hotarele 
tale de pietre plăcute. Toţi copiii tăi vor fi învăţaţi despre Domnul; şi mare va fi pacea copiilor tăi.” Isaia 
54:11-13. Acestea sunt pietrele în care îşi găsesc plăcerea copii ei. Psalmul 102:14. 

Aici va fi odihnă, pace eternă desăvârşită. Făgăduinţa este: „Vei fi restabilită în neprihănire; vei fi departe 
de asuprire, căci nu te vei teme nici de teroare, căci nu se va apropia de tine.” „În acea zi se va cânta acest 
cântec în ţara lui Iuda: avem o cetate puternică; Dumnezeu stabileşte mântuirea ca ziduri şi bastioane.” 
Dumnezeu Însuşi va fi cu poporul Lui pentru totdeauna „iar ei vor vedea faţa Lui” şi de aceea ei vor avea 
odihnă, căci El a spus: „Prezenţa Mea”, literal, faţa Mea, „va merge cu tine şi îţi voi da odihnă”. 

De ce să anuleze oamenii aceste făgăduinţe minunate, citindu-le ca şi când ele ar învăţa doar despre 
stăpânirea temporară a unei cetăţi ruinate pe acest pământ blestemat de păcat? Pentru că limitează 
Evanghelia, fără să realizeze că toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt în Hristos, pentru a fi spre bucuria 
numai a celor care sunt în Hristos şi în care locuiesc prin credinţă. Pretinsul popor al lui Dumnezeu ar primi 
repede „Spiritul înţelepciunii şi descoperirii” în cunoaşterea lui Dumnezeu, pentru ca ochii înţelegerii lor să 
fie iluminaţi, pentru ca să „ştie care este speranţa chemării Lui şi care sunt bogăţiile slavei moştenirii Lui în 
sfinţi” şi că aceasta trebuie câştigată numai prin „măreţia puterii Lui pentru toţi cei care cred, după lucrarea 
puterii Lui tari care a lucrat în Hristos când a fost înviat din moarte, şi L-a pus la dreapta Lui în locurile 
cereşti”. Efeseni 1:17-20. 

Acum că am prins această rapidă licărire şi am văzut împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu de a da 
poporului Său odihnă în ţara Canaanului, ne putem întoarce şi umple cu câteva detalii, care vor fi mult mai 
uşor înţelese datorită acestei schiţe şi care în schimb va scoate şi mai mult în relief priveliştea pe care deja o 
avem. 

Articolul din această serie care va apărea săptămâna viitoare – cu titlul „O altă zi” – va analiza odihna 
care rămâne acum pentru poporul lui Dumnezeu. Evrei 4. 

 
- The Present Truth, 28 ianuarie 1897 
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40. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

„O altă zi” 
(Partea I) 

 
ăci dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci El nu ar mai fi vorbit după aceea de o altă zi. De aceea, 
rămâne o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.” Evrei 4:8, 9. 

Am văzut că, deşi nici un cuvânt din făgăduinţele lui Dumnezeu faţă de Israel nu a rămas neîmplinit, 
„cuvântul predicat lor nu le-a folosit la nimic, pentru că nu a fost amestecat cu credinţă în cei care l-au auzit” 
(Evrei 4:2) şi că mult timp după ce Domnul le dăduse odihnă, a pus înaintea lor, prin Iosua, condiţiile pe 
baza cărora se puteau bucura de moştenire. 

 
Împărăţia este a Domnului 

 
Trecând peste o perioadă de mai mult de patru sute de ani, timp în care istoria copiilor lui Israel este un 

raport de apostazie, pocăinţă şi din nou apostazie, ajungem în timpul lui David, când împărăţia lui Israel era 
la înălţimea puterii ei. Deşi prin cererea lor după un rege copiii lui Israel L-au respins pe Dumnezeu, El nu i-
a respins. Nu a fost planul lui Dumnezeu ca Israel să aibă vreodată al rege în afară de El, dar ei nu erau 
mulţumiţi să umble prin credinţă, având un Rege pe care nu Îl puteau vedea. Cu toate acestea, împărăţia 
rămânea tot a Domnului şi de aceea, El Îşi exercita dreptul de a numi conducători. 

La fel este în toată lumea. „Pământul este al Domnului cu tot ce este pe el.” „Împărăţia Lui guvernează 
peste toate.” Oamenii din lume nu Îl recunosc pe El ca Rege şi se laudă cu mândria propriilor lor guverne, 
dar „Cel Prea Înalt guvernează în împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea”. „El îndepărtează regi şi pune regi.” 
Daniel 4:32; 2:21. „Nu este altă putere decât cea a lui Dumnezeu; puterile care sunt au fost rânduite de 
Dumnezeu.” Romani 13:1. De aceea se cuvine ca fiecare suflet să fie supus „puterilor mai înalte” şi există 
evidenţa că împărăţia Domnului include tot pământul, chiar dacă guvernatorii cărora le permite El pentru o 
perioadă să îşi imagineze că ei ţin frâiele, se aşază împotriva Lui. 

 
Străini şi călători în vremea lui David 

 
Astfel, când în providenţa lui Dumnezeu David a ajuns la tronul lui Israel „şi Domnul i-a dat odihnă de 

vrăjmaşii care îi înconjurau” (2 Samuel 7:1), a existat în inima lui dorinţa de a construi un templu Domnului. 
La început, profetul Natan, vorbind cuvintele lui, i-a spus: „Du-te şi fă tot ce este în inima ta”; dar după 
aceea a vorbit cuvintele Domnului şi i-a spus lui David că nu ar trebui să îl construiască. Atunci Domnul i-a 
spus lui David: 

„Voi numi un loc pentru poporul Meu Israel şi îi voi sădi, ca să locuiască în locul lor şi să nu mai fie 
îndepărtaţi; iar copiii răutăţii să nu îi mai apese ca la început şi ca în ziua când am poruncit judecătorilor să 
fie peste poporul Meu Israel. Mai mult, Domnul îţi spune că El îţi va zidi o casă.” 2 Samuel 7:10, 11. 

Astfel, copiii lui Israel nu obţinuseră încă odihna şi moştenirea. David era un rege puternic şi a avut „un 
nume mare, ca numele marilor bărbaţi de pe pământ” şi totuşi, când a lăsat împărăţia cu tot materialul de 
construire a templului fiului său Solomon, i-a spus lui Dumnezeu în rugăciune: „Suntem străini înaintea Ta şi 
călători, aşa cum au fost părinţii noştri; zilele noastre pe pământ sunt o umbră şi nu rămâne nici unul.” 1 
Cronici 29:15. 

Pe vremea când împărăţia lui Israel a fost cea mai mare şi mai puternică aşa cum n-a fost niciodată pe 
pământ, regele însuşi declară că nu este decât un străin şi un călător în ţară ca Avraam, care nu a avut „nici o 
moştenire în ea, nu, nici măcar cât o palmă de loc”. Pe scaunul lui de cedru, David, ca şi Avraam, Isaac şi 
Iacov, care au locuit în corturi, „a locuit în ţara făgăduinţei ca într-o ţară străină”. Nu doar Avraam, Isaac şi 
Iacov, ci şi Ghedeon, Samson, Iefta, David, Samuel, profeţii şi mulţi alţii „obţinând un raport bun al credinţei 
lor, nu au primit făgăduinţa”. Evrei 11:32-39. Ce altă dovadă mai puternică ar putea exista că moştenirea pe 
care a făgăduit-o Dumnezeu lui Avraam şi seminţei lui nu a fost niciodată una temporară, din „această lume 
rea”? 

 
Ierusalimul temporar înseamnă robie 

 
De vreme ce marele rege David, la înălţimea puterii lui, nu a primit făgăduinţa, ce nebunie absolută este 

să presupunem că făgăduinţa de a restaura Israelul în ţara lui poate fi împlinită prin vreo întoarcere a evreilor 

C
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la vechiul Ierusalim. Cei care îşi zidesc speranţele pe „Ierusalimul care este acum” pierd toată binecuvântarea 
Evangheliei. „Nu am primit spiritul robiei pentru a ne teme din nou”; de aceea, nu ne vom pune încrederea în 
nimic legat de vechiul Ierusalim, căci „Ierusalimul care este acum” „este în robie cu copiii lui; dar 
Ierusalimul de sus este liber, care este mama noastră a tuturor”. Galateni 4:25, 26. Când făgăduinţa va fi 
împlinită şi poporul lui Dumnezeu va stăpâni cu adevărat ţara, fără să mai existe călători şi străini în ea, 
zilele lor nu vor mai fi o umbră, ci veşnice. 

Dar „Domnul nu este indiferent în ceea ce priveşte făgăduinţa Lui, aşa cum consideră unii oameni, ci este 
îndelung răbdător faţă de noi, nedorind ca cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3:9. „Îndelunga 
răbdare a Dumnezeului nostru este mântuire.” Versetul 15. Chiar şi în zilele lui Moise, timpul făgăduinţei era 
aproape (Fapte 7:17, eng.), dar poporul nu l-a avut. Au ales mai degrabă această lume rea decât pe aceea care 
va veni. Dar Dumnezeu a jurat pe Sine că sămânţa credinciosului Avraam va intra în ea şi, „văzând că 
rămâne ca unii să intre în ea şi că cei cărora le-a fost mai întâi predicată nu au intrat din cauza necredinţei, 
din nou, El mărgineşte o anumită zi, spunând în David: ‚Astăzi’, după atâta timp, după cum este scris: 
‚Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.’” Evrei 4:6, 7. 

Necredinţa omului nu poate face făgăduinţa lui Dumnezeu fără efect. Romani 3:3. „Dacă noi nu credem, 
El rămâne credincios; El nu Se poate nega singur.” 2 Timotei 2:13. Dacă nici măcar un singur suflet din 
descendenţii naturali ai lui Avraam şi Iacov nu s-ar dovedit copii ai lui Avraam, ci ai diavolului (Ioan 8:39-
44), făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov va fi împlinită la literă, pentru că 
Dumnezeu poate să ridice din pietrele pământului „copii ai lui Avraam”. Matei 3:9. Aceasta ar fi pur şi 
simplu o repetiţie a ceea ce a fost la început, când a făcut pe om din ţărâna pământului. Dacă într-adevăr 
Iosua le-ar fi dat odihnă, nu ar mai fi nevoie de o altă zi a mântuirii; dar necredincioşia pretinşilor urmaşi ai 
lui Hristos întârzie împlinirea şi astfel, Dumnezeu, în mila Lui, oferă o altă zi, iar acea zi este „Astăzi”. „Iată, 
acum este vremea potrivită; iată, acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6:2. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, 
nu vă împietriţi inimile.” 

 
„Astăzi” 

 
Doar gândiţi-vă la acest lucru! Chiar atunci când trăia David, s-a spus „după atât de mult timp”. Era într-

adevăr „mult timp”, aproape cinci sute de ani după ce făgăduinţa putea fi împlinită; şi totuşi, după încă şi mai 
mult timp Domnul încă oferă „o altă zi”. Această altă zi este astăzi; nu ni s-a dat un an ca timp în care să 
acceptăm oferta mântuirii, nu luna viitoare, nu săptămâna viitoare, nici măcar mâine, ci numai astăzi. Acesta 
este tot timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat – timpul de probă durează doar o zi. Cu cât mai multă forţă vin 
aceste cuvinte la noi după un timp atât de lung! „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.” Ce 
glorioasă comoară ne-a dat Dumnezeu astăzi – ocazia de a intra pe poarta neprihănirii. Hristos este uşa şi 
prin El toţi pot intra „atât timp cât se spune astăzi”. Să nu o acceptăm ca pe „ziua pe care a făcut-o Domnul” 
şi „să ne bucurăm şi să ne veselim în ea”? „Glasul bucuriei şi mântuirii este în tabernacolul celui neprihănit”; 
„căci suntem părtaşi cu Hristos, dacă ţinem ferm începutul încrederii noastre până la sfârşit.” „Căci aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ‚În întoarcere şi odihnă veţi fi mântuiţi; în linişte şi încredere 
va fi tăria voastră.’” Isaia 30:15. 

Această odihnă este anunţată în Evanghelie, căci Hristos spune: „Veniţi la Mine, voi toţi care munciţi şi 
sunteţi greu împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine; căci Eu 
sunt blând şi smerit în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este uşor şi povara 
Mea este uşoară.” Matei 11:28-30. Israelul din vechime nu a intrat în această odihnă, nu pentru că nu li se 
oferise, ci pentru că atunci când Evanghelia le-a fost predicată, nu au crezut; Evanghelia ne este nouă astăzi 
predicată în acelaşi fel în care le-a fost predicată şi lor. Evrei 4:2. 

Odihna este pregătită, căci „noi, cei care am crezut, intrăm în odihnă, după cum a spus El: ‚Aşa am jurat 
în mânia Mea, dacă12 nu vor intra în odihna Mea.’” Dumnezeu a jurat pe El Însuşi că sămânţa lui Avraam – 
cei care sunt din credinţa lui – vor intra în odihnă; iar acest lucru este echivalent cu un jurământ că cei care 

                                                
12 Într-un jurământ sunt două părţi – condiţia şi consecinţa dacă acea condiţie nu este împlinită. De exemplu, un om 

jură: „Voi pierde o mie de livre dacă nu salvez acel om din închisoare”; sau „Pe mine însumi mă jur că nu voi lăsa 
prizonierul să scape.” Ebraica este foarte concisă şi ne dă condiţia, fără să numească şi consecinţa în legătură cu 
jurământul. Fiecare poate să o umple cu toate rezultatele groaznice pe care şi le poate imagina, dacă Dumnezeu Şi-ar 
desfiinţa cuvântul. Când Dumnezeu Se jură pe Sine, cu adevărat El pune chiar existenţa Sa drept gaj – dacă lucrurile se 
întorc împotriva cuvântului Său; dar acea alternativă groaznică nu este menţionată, pentru că este dincolo de orice 
posibilitate. De aceea, întotdeauna ar trebui să citim această expresie, oriunde apare ea, aşa cum este scris în Versiunea 
Revizuită: „Aşa cum am jurat în mânia Mea, nu vor intra în odihna Mea.” 
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nu au crezut nu vor intra în ea şi de aceea, Dumnezeu a trebuit într-adevăr să jure că cei necredincioşi nu vor 
intra. Acesta nu a fost un decret arbitrar, ci o stare de fapt, deoarece este imposibil pentru o persoană 
necredincioasă să intre în odihnă aşa cum ar fi pentru un om să trăiască şi să crească puternic fără să 
mănânce, fără să bea sau fără să respire. 

Faptul că „ei nu au putut să intre din cauza necredinţei” arată că ar fi intrat dacă ar fi crezut; şi faptul că 
odihnă desăvârşită era pregătită pentru ei este mai departe arătat în afirmaţia: „lucrările erau încheiate de la 
întemeierea lumii”. Evrei 4:3. Când lucrările sunt încheiate, trebuie să urmeze odihna; în consecinţă, citim că 
„Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările”. Versetul 4. De aceea a vorbit Dumnezeu într-un 
loc despre ziua a şaptea; dar într-alt loc El a spus: „Ei nu vor intra în odihna Mea”. Versetul 5. Vedem deci 
că odihna, care era pregătită şi în care copiii lui Israel nu au intrat din cauza necredinţei, era odihna legată de 
ziua a şaptea. Căci lor li se oferea odihna lui Dumnezeu şi odihna Lui a fost cea pe care ei au eşuat să o 
obţină, iar ziua a şaptea este Sabatul – odihna – Domnului; este singura odihnă despre care citim în legătură 
cu Dumnezeu; - Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toată lucrarea Lui; - şi acea odihnă era pregătită de 
îndată ce lucrarea creaţiei a fost încheiată. 

 
Lucrarea şi odihna lui Dumnezeu 

 
Odihna făgăduită este odihna lui Dumnezeu. Odihna urmează după muncă, dar nu până ce munca nu este 

încheiată. Un om nu se poate odihnă după o anumită muncă până ce munca respectivă nu este încheiată. 
Lucrarea lui Dumnezeu este creaţia, o lucrare completă şi perfectă; „Dumnezeu a văzut tot ce făcuse şi iată, 
toate erau foarte bune. Şi seara şi dimineaţa erau ziua a şasea. Astfel au fost cerurile şi pământul încheiate şi 
toată oştirea lor. Şi în ziua a şaptea Dumnezeu S-a odihnit de toată lucrarea Sa pe care o făcuse. Şi 
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o; deoarece în ea S-a odihnit El de toată lucrarea pe care 
El o făcuse şi o crease.” Geneza 1:31; 2:1-3. 

Această lucrare a fost desăvârşită – era la fel de bună aşa cum Dumnezeu Însuşi putea să o facă, la fel de 
desăvârşită ca El Însuşi – şi toată a fost încheiată; de aceea, şi odihna a fost desăvârşită. Nu era nici o urmă 
de blestem, era odihnă absolută, curată şi nealterată. Dumnezeu a privit lucrarea Sa şi nu exista nimic care să 
Îi provoace vreun regret; nu exista nimic care să Îl facă să spună: „Trebuie să o fac din nou”; nu exista loc de 
alterare sau adăugare; era perfect satisfăcut şi încântat cu ceea ce lucrase. Oh, ce limbă sau pană poate 
descrie sau ce minte îşi poate imagina simţul satisfacţiei fără limite, pacea încântătoare şi bucuria care în 
mod necesar trebuie să fi urmat lucrării bine făcute şi încheiate! Acest pământ nu oferă o astfel de bucurie, 
căci  „Indiferent cu cât zel lucrăm 

Ceva rămâne mereu nefăcut; 
Ceva nesăvârşit încă 
Aşteaptă înălţarea soarelui.” 

Dar de toată acea satisfacţie minunată şi odihnă încântătoare S-a bucurat Dumnezeu într-un grad mult mai 
mare decât îşi poate imagina mintea umană, după cum Dumnezeu este mai mare decât omul, în ziua a şaptea 
când Dumnezeu S-a odihnit de toată lucrarea Sa. 

 
Odihna în care a intrat Adam 

 
Această odihnă incomparabilă este cea pe care Dumnezeu a dat-o omului la început. „Domnul Dumnezeu 

a luat pe om şi l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze şi să o păzească.” Geneza 2:15. „Eden” înseamnă 
încântare, plăcere, grădina Edenului este grădina încântării; cuvântul ebraic care este tradus aici cu „pus” 
este un cuvânt care înseamnă odihnă; este cuvântul de la care provine numele propriu Noe (pentru 
însemnătate vezi Geneza 5:29 şi marginea); de aceea, putem citi Geneza 2:15 astfel: „Şi Domnul Dumnezeu 
l-a luat pe om şi l-a făcut să se odihnească în grădina plăcerii ca să o lucreze şi să o păzească”. 

Omul a intrat în odihnă, deoarece el a intrat în lucrarea perfectă, încheiată a lui Dumnezeu. Era lucrarea 
mâinilor lui Dumnezeu, creat în Hristos Isus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le pregătise mai dinainte 
pentru ca el să umble în ele. „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeţi” (Ioan 6:29) şi doar prin 
credinţă a putut Adam să se bucure de lucrarea lui Dumnezeu şi să se împărtăşească de odihna Lui; deoarece, 
de îndată ce nu L-a mai crezut pe Dumnezeu, luând cuvântul lui Satan în loc, a pierdut tot. Nu mai avea 
putere în el însuşi, căci nu era decât ţărâna pământului şi putea reţine odihna şi moştenirea numai atât timp 
cât Îi permitea lui Dumnezeu să lucreze în el „atât voinţa cât şi înfăptuirea după buna Sa plăcere”. 

„Noi, cei care credem intrăm în odihnă”, deoarece „aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca voi să credeţi”. 
Cele două afirmaţii nu sunt contradictorii, ci identice în înţelesul lor, pentru că lucrarea lui Dumnezeu, care 
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este a noastră prin credinţă, este o lucrare încheiată şi deci a intra în acea lucrare înseamnă a intra în odihnă. 
Odihna lui Dumnezeu prin urmare nu este una leneşă. Hristos spune: „Tatăl Meu lucrează şi Eu lucrez” (Ioan 
5:17), totuşi „Dumnezeul cel veşnic, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu osteneşte, nici nu 
oboseşte”. Isaia 40:28. El lucrează prin Cuvântul Său ca să susţină ceea ce a creat la început; aşa că cei care 
L-au crezut pe Dumnezeu şi deci au intrat în odihnă, sunt îndemnaţi „să fie atenţi să menţină faptele bune” 
(Tit 3:8); dar cum acele fapte bune sunt obţinute prin credinţă şi „nu prin fapte făcute în neprihănire de noi 
înşine” (versetul 5), ele trebuie menţinute în credinţă; dar credinţa dă odihnă şi de aceea, odihna lui 
Dumnezeu este compatibilă şi în mod necesar însoţită de cea mai mare activitate. 

 
- The Present Truth, 4 februarie 1897 
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41. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

„O altă zi” 
(Partea a II-a) 

 
Studiind acest subiect săptămâna trecută am văzut că odihna făgăduită este odihna lui Dumnezeu – odihna 

în care a intrat Adam când Domnul „l-a făcut să se odihnească în grădina plăcerii”. 
 

ăcatul este cel care aduce oboseală. În grădina Edenului a avut o lucrare de făcut şi totuşi avea odihnă 
desăvârşită tot timpul, până când a păcătuit. Dacă nu ar fi păcătuit niciodată, oboseala nu ar fi fost 

niciodată cunoscută pe acest pământ. Lucrarea nu este o parte a blestemului, dar oboseala da. „Pentru că… ai 
mâncat din pomul despre care îţi poruncisem să nu mănânci din el, blestemat este pământul de dragul tău; în 
durere vei mânca din el toate zilele vieţii tale; spini şi ciulini îţi va da şi vei mânca iarba de pe câmp; în 
sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea până te vei întoarce în pământ.” Geneza 3:17-19. 

 
Păstrând odihna 

 
Până în acest moment el se bucurase de odihnă desăvârşită în timp ce lucra. De ce? – Pentru că lucrarea 

lui era doar aceea de „a păzi” acea lucrare desăvârşită pe care Dumnezeu o pregătise pentru el şi pe care i-o 
încredinţase. Adam nu a trebuit să creeze. Dacă i s-ar fi cerut să creeze doar o floare sau un fir de iarbă, se 
putea obosi până la moarte pentru acea sarcină şi muri lăsând-o încă neterminată; dar Dumnezeu a făcut 
lucrarea şi l-a aşezat pe Adam în stăpânirea ei, cu porunca de a o păzi, iar acest lucru el l-a făcut atât timp cât 
„a păzit” credinţa. 

Observaţi că această odihnă desăvârşită era odihna noului pământ şi observaţi mai departe că, dacă 
păcatul nu ar fi intrat niciodată, pământul ar fi rămas nou pentru totdeauna. Păcatul este cel care a adus 
vătămare pământului şi l-a făcut să îmbătrânească. Odihna desăvârşită a lui Dumnezeu se găseşte numai într-
o stare cerească, iar noul pământ era în mod incontestabil „o ţară mai bună, una cerească”. Ceea ce i-a fost 
dat omului la început, când a fost „încununat cu slavă şi cu cinste”, dar pe care el l-a pierdut când „a păcătuit 
şi a fost lipsit de slava lui Dumnezeu”, dar pe care al doilea Adam îl are de drept, fiind din pricina morţii 
încununat cu slavă şi cu cinste, este ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam şi seminţei lui şi le va fi dat 
când Mesia va veni „la vremea restaurării tuturor lucrurilor”. 

 
Încă rămâne puţin din Eden 

 
Acea creaţie nouă, desăvârşită a dispărut – dar odihna încă rămâne. Dovada că lucrările au fost încheiate 

şi că odihna pregătită de la întemeierea lumii este aceea că „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toată 
lucrarea Lui”. Sabatul Domnului – ziua a şaptea – este o parte din Eden care rămâne în mijlocul blestemului; 
este o parte a odihnei noului pământ, traversând abisul dintre Edenul pierdut şi Edenul restaurat. Sabatul a 
rotunjit săptămâna creaţiei şi a fost dovada că lucrarea a fost terminată, era sigiliul unei creaţii noi 
desăvârşite. Acum este necesară o creaţie nouă şi trebuie dusă la îndeplinire prin aceeaşi putere ca la început. 
În Hristos au fost create toate lucrurile şi „dacă este cineva în Hristos, este o nouă creaţie”; iar sigiliul 
desăvârşirii este acelaşi în ambele cazuri. De aceea, Sabatul este sigiliul desăvârşirii, al neprihănirii 
desăvârşite. 

 
Ce semnifică semnul 

 
Dar trebuie înţeles că odihna Sabatului nu constă numai în abţinerea de la munca manuală de la apusul 

soarelui vineri până la apusul de soare sâmbătă; acesta nu este decât un semn al odihnei şi ca toate celelalte 
semne este o fraudă dacă lucrul simbolizat nu este prezent. Adevărata odihnă de Sabat constă în 
recunoaşterea deplină şi continuă a lui Dumnezeu drept Creator şi Susţinător al tuturor lucrurilor, Cel în care 
trăim, ne mişcăm şi ne avem fiinţa, viaţa şi neprihănirea noastră. Păzirea Sabatului nu este o datorie care 
trebuie îndeplinită pentru a obţine favoarea lui Dumnezeu, ci păzirea credinţei prin care neprihănirea ne este 
socotită. 

Nu există loc pentru obiecţia că nu se cuvine să păzim Sabatul zilei a şaptea, deoarece nu suntem mântuiţi 
prin fapte; căci Sabatul nu este lucrare, ci odihnă – odihna lui Dumnezeu. „Cel care intră în odihna Lui 
trebuie de asemenea să înceteze lucrările lui, aşa cum şi Dumnezeu a încetat-o pe a Lui.” Evrei 4:10. 

P 
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Adevărata păzire a Sabatului nu este îndreptăţire prin fapte şi este pe deplin lipsită de o astfel de idee; 
dimpotrivă, este îndreptăţire prin credinţă – este odihna absolută care vine prin credinţă desăvârşită în 
puterea lui Dumnezeu de a crea un om nou şi a păzi sufletul de a cădea în păcat. 

Dar „credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 10:17), astfel că este 
practic fără temei ca cineva să pretindă credinţa în Dumnezeu în timp ce ignoră şi respinge vreun cuvânt de 
la Dumnezeu. Omul trebuie să trăiască cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În fiecare cuvânt al 
lui Dumnezeu este viaţă. Dacă omul nu ar fi ştiut decât un cuvânt de la Dumnezeu şi ar fi acceptat acel 
cuvânt ca fiind într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi fost salvat prin el. Dumnezeu are milă de cel 
ignorant şi nu cere ca oamenii să cunoască o anumită cantitate înainte de a putea fi salvaţi; dar ignoranţa 
intenţionată este altceva. Ignoranţa unei persoane poate fi rezultatul respingerii deliberate a cunoştinţei şi cel 
care face asta, respinge viaţa. Căci dacă există viaţă în fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, iar viaţa este una şi 
aceeaşi în fiecare cuvânt, oricine respinge un singur cuvânt care în mod clar vine de la El, prin el respinge 
totul. Credinţa Îl ia pe Domnul cu tot ce este El – tot ce vedem despre El şi tot infinitul necunoscut. 

 
Un dar pentru om 

 
Să nu uităm că Sabatul nu este o povară pe care Dumnezeu o aşază asupra oamenilor (cine a auzit 

vreodată că odihnă desăvârşită înseamnă povară?), ci o binecuvântare pe care le-o oferă; este îndepărtarea 
poverilor. „Veniţi la Mine, voi toţi, care munciţi şi sunteţi greu împovăraţi şi vă voi da odihnă.” În loc să 
forţeze oamenii, Dumnezeu spune că este imposibil ca cineva să se împărtăşească de odihna Sabatului dacă 
nu crede. Omului care spune: „Nu cred că este necesar ca eu să păzesc Sabatul”, Domnul îi răspunde: „Poţi 
să nu îl păzeşti; nu vei intra în odihna Mea, nu vei avea parte de ea”. Este imposibil ca un om să păzească 
Sabatul Domnului fără credinţă, deoarece „cel drept va trăi prin credinţă”. Sabatul este odihna lui Dumnezeu, 
odihna lui Dumnezeu este desăvârşire, iar desăvârşirea nu poate fi obţinută decât prin credinţă desăvârşită. 

„Dumnezeu este Spirit; şi cei care se închină Lui trebuie să I se închine în Spirit şi în adevăr.” Ioan 4:24. 
De aceea, odihna Lui este una spirituală, aşa că doar odihna fizică fără odihna spirituală nu înseamnă deloc 
păzirea Sabatului. Doar cei care sunt spirituali pot păzi cu adevărat Sabatul Domnului. Atât timp cât Adam 
era condus de Spiritul, s-a bucurat de odihnă desăvârşită, atât a trupului cât şi a sufletului; dar de îndată ce a 
păcătuit, a pierdut odihna. Dar, cu toate că blestemul asupra păcatului produce oboseală trupului, Sabatul 
încă rămâne din Eden garanţia şi sigiliul odihnei spirituale. Abstinenţa de la toată lucrarea şi plăcerea noastră 
în ziua a şaptea – abstinenţa de la tot ceea ce ne-ar fi adus profit personal – este pur şi simplu recunoaşterea 
lui Dumnezeu drept Creator şi Susţinător al tuturor lucrurilor . Cel prin puterea căruia trăim; dar această 
odihnă aparentă este doar o farsă dacă nu Îl recunoaştem cu adevărat şi pe deplin pe El astfel şi nu ne predăm 
pe deplin păzirii Lui. 

Prin urmare, Sabatul este în mod special prietenul omului sărac; el face apel mai presus de orice la omul 
muncitor, căci săracilor le este predicată Evanghelia. Bogaţii vor asculta cu greu chemarea Domnului, căci 
cel mai probabil ei se simt mulţumiţi cu soarta lor; se încred în bogăţiile lor şi se cred în stare să se 
îngrijească de ei pentru prezent, iar despre viitor „gândul lor interior este că locuinţele lor vor dăinui veşnic”; 
dar pentru omul sărac, care nu ştie cum să îşi ducă traiul, Sabatul vine aducând speranţă şi bucurie în faptul 
că îi direcţionează mintea spre Dumnezeu, Creatorul, care este viaţa noastră. El spune: „Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vă vor fi adăugate”. În loc să fie obligat să 
spună: „Cum o să îmi duc traiul dacă păzesc Sabatul?”, săracul poate vedea în Sabat soluţia problemei vieţii. 
„Evlavia este folositoare pentru toate lucrurile, având făgăduinţa vieţii de acum şi a aceleia care va veni”. 1 
Timotei 4:8. 

 
Ziua binecuvântată şi omul binecuvântat 

 
Păstraţi în minte că, în timp ce ziua Sabatului este ziua a şaptea a săptămânii, odihna pe care o scoate ziua 

Sabatului în vedere este continuă. Aşa cum ziua nu este acelaşi lucru cu omul, există diferenţă între a 
binecuvânta o zi şi a binecuvânta omul. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea (Geneza 2:3), dar El 
binecuvântează oamenii în fiecare zi. Sabatul este păzit numai de cei care rămân în Domnul tot timpul. În 
timp ce nimeni nu poate fi un păzitor al Sabatului şi să ignoreze ziua în care Dumnezeu a pus binecuvântarea 
Sa, este la fel de adevărat că omul care nu se odihneşte în mod continuu în Domnul nu păzeşte Sabatul. 

Astfel, odihna în Domnul se găseşte numai prin credinţa în El; dar credinţa salvează din păcat şi credinţa 
vie este la fel de continuă ca şi respiraţia, căci „cel drept va trăi prin credinţă”. Dacă acum un om nu se 
încrede în Domnul în timpul săptămânii, este îndoielnic şi temător despre cum va trece prin toate, poate 
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agitându-se şi îngrijorându-se, este nerăbdător sau aspru sau nedrept în vreun fel faţă de semenii lui, cu 
siguranţă el nu se odihneşte în Domnul – nu îşi aduce aminte de ziua Sabatului ca să o păstreze sfântă; pentru 
că, dacă într-adevăr şi-ar aminti de ziua Sabatului, ar cunoaşte puterea lui Dumnezeu de a se îngriji de el şi ar 
preda păzirea sufletului său Lui în înfăptuire, „ca unui Creator credincios”. 

 
Crucea lui Hristos 

 
Sabatul Îl descoperă pe Hristos, Creatorul, ca purtător de poveri. El poartă poverile întregii lumi, cu toată 

truda, păcatul şi suferinţa, şi le poartă cu uşurinţă – povara Lui este uşoară. „El Însuşi ne-a purtat păcatele în 
trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcat, să trăim spre neprihănire, prin rănile Lui suntem 
vindecaţi.” 1 Petru 2:24. În crucea lui Hristos primim viaţă şi suntem făcuţi creaturi noi. Puterea crucii prin 
urmare este putere creatoare. Astfel, atunci când pe cruce Isus a strigat: „S-a sfârşit”, pur şi simplu anunţa că 
în El, prin crucea Lui, se puteau obţine faptele desăvârşite ale lui Dumnezeu, care erau încheiate de la 
întemeierea lumii. Aşadar, Sabatul – odihna zilei a şaptea care comemorează creaţia încheiată de la început – 
este o amintire binecuvântată a faptului că în crucea lui Hristos aceeaşi putere creatoare este oferită fără plată 
pentru a ne elibera pe noi de blestem şi pentru a ne face în El la fel de deplini după cum a fost totul când 
Dumnezeu s-a uitat şi a pronunţat cuvintele: „foarte bune”. Cuvântul vieţii care ne este adresat nouă prin 
Evanghelie este „cel care a fost de la început”. 

El nu rămâne neîmplinit sau nerăbdător, nici nu se descurajează; de aceea, putem să-I aruncăm Lui cu 
încredere toată grija noastră. Astfel este Sabatul cu adevărat o desfătare. În psalmul pentru ziua Sabatului, 
David cânta: „Tu Doamne m-ai bucurat prin lucrarea Ta; voi triumfa în lucrările mâinilor Tale.” Psalmul 
92:4. Sabatul înseamnă a triumfa în lucrările mâinilor lui Dumnezeu, nu în lucrările noastre. Înseamnă 
biruinţă asupra păcatului şi a morţii – tot ce este legat de blestem – prin Domnul nostru Isus Hristos prin care 
au fost făcute lumile. Există o rămăşiţă din Edenul de dinainte de blestem şi prin urmare, cel care cu adevărat 
îl păstrează începe în realitate odihna sa veşnică – are odihna, odihna desăvârşită pe care doar noul pământ o 
poate da. 

 
Invitaţia lui Dumnezeu la păzirea Sabatului 

 
Acum putem înţelege de ce Sabatul ocupă un loc aşa proeminent în raportul lucrărilor lui Dumnezeu cu 

Israel. Nu pentru că Sabatul era în mod exclusivist al lor, ci pentru că păzirea Sabatului este începutul acelei 
odihne pe care a făgăduit-o Dumnezeu poporului Său în ţara Canaanului. Se spune uneori că Sabatul nu a 
fost dat neamurilor, dar trebuie de asemenea să ne amintim că ţara nu a fost făgăduită neamurilor. Neamurile 
sunt „străini de legămintele făgăduinţei”. Dar este adevărat că neamurile – toată lumea – au fost chemate la 
Hristos, apa vie. „Oricine care însetează să vină la ape.” Făgăduinţa faţă de Israel era, şi este că „naţiunile 
care nu te cunoşteau vor alerga la tine din pricina Domnului Dumnezeului tău şi din pricina Sfântului lui 
Israel”. Isaia 55:5. Mai departe, în acea chemare, Domnul spune: 

„Păziţi judecăţile, faceţi dreptate; căci mântuirea Mea este aproape să vină şi neprihănirea Mea aproape să 
se arate. Binecuvântat este omul care face aceasta şi fiul omului care se ţine de ea; care păzeşte Sabatul ca să 
nu îl pângărească şi îşi reţine mâna de la a face vreun rău. Fiul străinului care s-a alipit de Domnul să nu 
spună: ‚Domnul m-a despărţit în întregime de poporul Său.’… De asemenea, fiii străinului care s-au alipit de 
Domnul să Îi slujească şi să iubească Numele Domnului, să fie slujitorii Lui, oricine păzeşte Sabatul ca să nu 
îl pângărească şi se ţine de legământul Meu, chiar şi pe ei îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi îi voi 
bucura în casa Mea de rugăciune; arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi acceptate pe altarul Meu, căci casa 
Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate naţiunile. Domnul Dumnezeu care strânge pe exilaţii lui 
Israel spune: ‚Totuşi, voi mai strânge pe alţii la el, pe lângă cei care sunt strânşi.’” Isaia 56:1-8. 

Şi asupra tuturor celor cărora Dumnezeu le proclamă pacea, atât celor de aproape cât şi celor de departe 
(Isaia 57:19), Domnul rosteşte: 

 
O făgăduinţă glorioasă 

 
„Dacă îţi întorci piciorul în Sabat de la a-ţi face plăcerea ta în ziua Mea cea sfântă, dacă vei numi Sabatul 

desfătare, sfânta Domnului, onorabil; dacă Îl vei cinsti, nefăcându-ţi căile tale, negăsindu-ţi propria plăcere, 
nevorbind propriile cuvinte, atunci te vei desfăta în Domnul şi Eu te voi ridica pe locurile înalte ale 
pământului, te voi hrăni cu moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” Isaia 58:13, 14. 
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Cei care numesc Sabatul o desfătare – nu o povară – se vor desfăta în Domnul; de ce? – pentru că Sabatul 
Domnului este odihna Lui – odihna care se poate găsi numai în prezenţa Lui, unde este „plinătatea bucuriei” 
şi plăcere veşnică. Este odihna Edenului, căci Eden înseamnă desfătare, plăcere; este odihna noului pământ, 
căci Edenul aparţine noului pământ. Am citit că cei care vin la Domnul ca să păzească Sabatul Său, se vor 
bucura în casa Domnului şi despre ei se spune: „Vor fi din abundenţă săturaţi de grăsimea casei Tale; Tu îi 
vei face să bea din râul plăcerilor Tale”; literal, „din Edenul Tău”. Psalmul 36:8. Aceasta este moştenirea 
Domnului, acesta este timpul, astăzi este ziua în care putem intra în ea, căci El este partea moştenirii noastre 
şi în El avem toate lucrurile. 

 
- The Present Truth, 11 februarie 1897 
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42. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Din nou în captivitate 
(Partea I) 

 
u toate că fiii lui Israel au cântat cântecul eliberării lângă Marea Roşie, având un motiv întemeiat, 
până nu au trecut Iordanul nu au fost cu adevărat eliberaţi din Egipt. Nu au ţinut ferm începutul 

încrederii lor până la sfârşit, ci „s-au întors din nou în Egipt în inimile lor, spunând lui Aaron: ‚Fă-ne 
dumnezei ca să meargă înaintea noastră.’” Fapte 7:39, 40. Când au traversat Iordanul şi au ajuns în ţara 
Canaanului au avut însă mărturia de la Dumnezeu că ocara Egiptului a fost îndepărtată de la ei. Apoi au avut 
odihnă şi au fost liberi în Domnul. 

Dar această libertate nu a fost reţinută mult; au apărut curând murmure, neîncredere şi apostazie în 
mijlocul poporului lui Dumnezeu. Au dorit un rege ca să fie ca păgânii din jurul lor şi dorinţa le-a fost 
îndeplinită. „S-au amestecat cu păgânii şi au învăţat faptele lor. Au slujit idolilor lor care erau o cursă pentru 
ei. Da, şi-au sacrificat fiii şi fiicele demonilor şi au vărsat sânge nevinovat, chiar sângele fiilor şi fetelor lor, 
pe care i-au sacrificat idolilor Canaanului; ţara era pângărită de sânge.” Psalmul 106:35-38. Astfel, au 
devenit în mod literal ca păgânii din jurul lor. 

O scurtă privire la istoria câtorva regi ai lui Israel şi Iuda va arăta cât de complet au împlinit copiii lui 
Israel dorinţa de a fi ca păgânii prin cererea de a avea un rege. Lui Saul, primul rege, profetul lui Dumnezeu 
i-a spus: „A asculta este mai bine decât a sacrifica şi a lua aminte mai bine decât grăsimea berbecilor. Căci 
răzvrătirea este ca păcatul vrăjitoriei şi încăpăţânarea este fărădelege şi idolatrie. Pentru că ai respins 
Cuvântul Domnului, te-a respins şi El de la a fi rege.” 1 Samuel 15:22, 23. 

Solomon şi-a luat multe soţii străine dintre păgâni şi „s-a întâmplat că, atunci când Solomon era bătrân, 
soţiile lui i-au întors inima după alţi dumnezei; şi inima lui nu a fost desăvârşită faţă de Domnul Dumnezeul 
lui aşa cum a fost inima tatălui său David. Căci Solmon a mers după Astartea, zeiţa sidonienilor şi după 
Milcom, urâciunea amoniţilor.” 1 Regi 11:4, 5. 

Sub domnia lui Roboam, fiul lui Solomon, „Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului şi L-au provocat la 
gelozie cu păcatele pe care le-au comis, mai presus de toate câte făcuseră părinţii lor. Căci şi ei au construit 
înălţimi, imagini şi tufişuri13 pe fiecare deal şi sub fiecare copac verde. Erau de asemenea sodomiţi în ţară; au 
făcut în conformitate cu toate urâciunile naţiunilor pe care Domnul le aruncase dinaintea copiilor lui Israel.” 
1 Regi 14:22-24. 

Acelaşi lucru este raportat despre Ahaz (2 Regi 16:1-4) şi, deşi „Domnul a umilit pe Iuda din cauza lui 
Ahaz, regele lui Israel; căci l-a făcut pe Iuda să păcătuiască mult împotriva Domnului”, totuşi, „în timpul 
necazului a păcătuit şi mai mult împotriva Domnului; acesta este regele Ahaz. Căci a jertfit dumnezeilor 
Damascului care l-a lovit; şi a spus: ‚Pentru că dumnezeii Siriei m-au ajutat, le voi aduce jertfe ca să mă 
ajute.’ Dar ei au fost ruina lui şi a întregului Israel.” 2 Cronici 28:19-23. 

 
Mai rău decât păgânii 

 
Manase, fiul lui Ezechia, „a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile păgânilor pe care îi 

izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Căci a zidit din nou înălţimile pe care tatăl său, Ezechia, le 
distrusese şi a construit altare pentru Baal, a făcut un tufiş, ca Ahab, regele lui Israel; şi s-a închinat la toată 
oştirea păgânilor şi a slujit lor… a zidit altare pentru toată oştirea păgânilor în cele două curţi ale casei 
Domnului. A făcut ca fiul său să treacă prin foc şi a respectat vremi şi a folosit vrăji, a avut de-a face cu 
spiritele şi vrăjitorii; a făcut mult rău înaintea Domnului şi L-a provocat la mânie. A aşezat un chip cioplit pe 
care îl făcuse în casă, despre care Domnul spusese lui David şi lui Solomon, fiul lui: ‚În această casă şi în 
Ierusalim, pe care le-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pentru totdeauna; picioarele 
lui Israel nu se vor mai mişca din ţara pe care le-am dat-o părinţilor lor; doar dacă vor respecta şi vor face 
după tot ce le-am poruncit şi după legea pe care slujitorul Meu, Moise, le-a poruncit-o.’ Dar ei nu au ascultat; 
şi Manase i-a fermecat ca să facă mai rău decât au făcut naţiunile pe care Domnul le distrusese dinaintea 

                                                
13 Cuvântul „tufişuri” din acest text şi din următoarele este o traducere ghinionistă a originalului, care conduce la un 

înţeles greşit. Versiunea Revizuită spune: „Aşerah”. Aşa cum vedem din observaţia atentă a folosirii termenului, nu 
poate să însemne un boschet, de vreme ce citim că tufişurile erau puse „sub fiecare copac verde şi în fiecare casă a 
Domnului”. Lucrul respectiv era o imagine obscenă care aparţinea riturilor senzuale ale unei forme de închinare la 
soare. 

C
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copiilor lui Israel.” „Mai mult, Manase a vărsat sânge nevinovat foarte mult, până ce a umplut Ierusalimul de 
la un capăt la altul; pe lângă păcatul lui, a făcut pe Iuda să păcătuiască, făcând ce era rău înaintea Domnului.” 
2 Regi 21:1-9; 16. 

Amon l-a urmat pe Manase, „dar el a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca Manase, tatăl său; căci 
Amon a adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse Manase, tatăl său şi le-a slujit.” 2 Cronici 
33:22. 

 
Împărăţia de nord 

 
Dacă ne uităm la regii care au domnit în partea nordică a lui Israel, după ce împărăţia a fost împărţită, 

găsim un raport şi mai rău. Au existat câţiva regi neprihăniţi în Ierusalim; dar începând cu Ieroboam, „care a 
păcătuit şi a făcut pe Israel să păcătuiască” (1 Regi 14:16), fiecare rege succesiv din restul Israelului a fost 
mai rău decât cel dinaintea lui. Nadab, fiul lui Ieroboam, „a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat 
pe calea tatălui său şi în păcatul în care a făcut pe Israel să păcătuiască.” 1 Regi 15:26. Baeşa „a făcut rău 
înaintea Domnului şi a umblat pe calea lui Ieroboam şi în păcatul cu care a făcut pe Israel să păcătuiască”. 
Versetul 34. Omri, care a construit Samaria, „a făcut rău în ochii Domnului, mai rău decât toţi cei dinaintea 
lui. Căci a umblat în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat şi în păcatul cu care a făcut pe Israel să 
păcătuiască, pentru a-L provoca pe Domnul Dumnezeul lui Israel la mânie cu deşertăciunile lor.” 1 Regi 
16:25, 26. Aşa rău cum era, „Ahab, fiul lui Omri, a făcut rău înaintea Domnului mai presus de toţi bărbaţii 
dinaintea lui”; „şi Ahab a făcut mai mult ca să Îl provoace pe Domnul la mânie decât toţi regii lui Israel care 
fuseseră înaintea lui.” Versetele 30, 33. 

Aceste lucruri au continuat până ce Domnul a putut spune prin profetul Ieremia: „Alergaţi încoace şi 
încolo pe străzile Ierusalimului, vedeţi acum şi cunoaşteţi, căutaţi în locurile întinse, dacă găsiţi un om, dacă 
există vreun om care să execute judecata, care să caute adevărul.” Ieremia 5:1. Un astfel de om este greu de 
găsit; „căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc, ca cei care pun curse; pun capcane, prind oamenii. 
Aşa cum o cuşcă este plină de păsări, aşa sunt casele lor pline de înşelăciune; de aceea, au devenit mari şi s-
au îmbogăţit. S-au îngrăşat, strălucesc; da, depăşesc faptele păgânilor.” Versetele 26-28. 

Având în vedere că Dumnezeu izgonise păgânii din ţară din cauza idolatriei lor urâcioase, este foarte 
evident că nu puteau avea moştenirea adevărată în ea când ei erau la fel ca păgânii şi chiar mai rău. Faptul că 
cei care se numesc cu Numele Domnului adoptă obiceiurile păgâne, nu fac aceste obiceiuri mai acceptabile 
înaintea lui Dumnezeu. Faptul că păgânismul este în biserică nu îl recomandă. Dimpotrivă, pretenţia mai 
înaltă nu face decât şi mai rea practica lui. De aceea, copiii lui Israel nu erau cu adevărat în posesia ţării 
Canaanului în timp ce urmau căile păgânilor; nu, de vreme ce ocara Egiptului era păcatul în care căzuseră, 
este evident că, în timp ce se lăudau cu libertatea lor din ţara Canaanului, erau de fapt în cea mai rea robie. 
Când mai târziu evreii au spus cu îngâmfare: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii 
nimănui”, Isus a repetat: „Adevărat, adevărat vă spun, oricine face păcat este rob al păcatului. Şi robul nu 
rămâne în casă pentru totdeauna; Fiul rămâne pentru totdeauna.” Ioan 8:33-35. 

 
Credincioşia lui Dumnezeu 

 
Cu toate acestea, existau tot timpul posibilităţi uriaşe pentru oameni. În orice vreme se puteau pocăi şi 

întoarce la Domnul şi L-ar fi găsit gata de a-Şi împlini făgăduinţa în întregime faţă de ei. Deşi „toţi preoţii 
cei mai de seamă şi poporul au păcătuit foarte mult după toate urâciunile păgânilor”, totuşi „Domnul 
Dumnezeul părinţilor lor le-a trimis prin solii Săi înştiinţări la timpul potrivit, pentru că avea compasiune faţă 
de poporul Său şi de locuinţa Sa.” 2 Cronici 36:14, 15. Multe eliberări minunate, când israeliţii erau asupriţi 
de vrăjmaşii lor şi au căutat pe Domnul cu umilinţă, au arătat că acelaşi Dumnezeu care îi eliberase pe 
părinţii lor din Egipt era gata şi doritor să exercite aceeaşi putere în favoarea lor, pentru a îndeplini ceea ce 
dorise pentru ei atunci când i-a adus în ţara făgăduinţei. 

Un exemplu remarcabil al lucrării lui Dumnezeu pentru cei care se încred în El şi al biruinţei credinţei se 
găseşte în istoria lui Iosafat (2 Cronici 20). Este în mod special valabil pentru noi, pentru că ne arată cum să 
câştigăm victorii; şi de asemenea ne arată din nou, ceea ce am văzut de atâtea ori, că biruinţele adevărate ale 
lui Israel au fost câştigate prin credinţa în Dumnezeu şi nu prin folosirea săbiei. Pe scurt, istoria este aceasta: 

Moabiţii şi amoniţii, împreună cu un alt popor, au venit împotriva lui Iosafat. Numărul lor era mult mai 
mare decât al israeliţilor şi în strâmtorarea lor „Iosafat s-a temut, a căutat pe Domnul şi a proclamat un post 
în tot Iuda. Iuda s-a strâns laolaltă ca să ceară ajutor de la Domnul; chiar şi din afara cetăţilor lui Iuda au 
venit să caute pe Domnul.” 
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Rugăciunea lui Iosafat din acea ocazie este un model. El a spus: „O, Doamne, Dumnezeul părinţilor 
noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în cer? Nu guvernezi Tu peste toate împărăţiile păgânilor? Nu în mâna Ta sunt 
puterea şi tăria, aşa încât nimeni nu Ţi se poate împotrivi? Nu eşti Tu Dumnezeul nostru, care a izgonit pe 
locuitorii acestei ţări dinaintea poporului Tău Israel şi ai dat-o seminţei lui Avraam, prietenul Tău, pentru 
totdeauna?... Şi acum, iată pe copiii lui Amon şi ai lui Moab şi ai muntelui Seir… cum ne răsplătesc, venind 
să ne izgonească din stăpânirea Ta, pe care ne-ai dat-o să o moştenim. O, Doamne, Dumnezeul nostru, nu îi 
vei judeca Tu pe ei? Căci noi nu avem nici o putere împotriva acestei mari campanii care vine împotriva 
noastră; nici nu ştim ce să facem; dar ochii noştri sunt spre Tine.” 

Mai întâi, el L-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul din cer şi de aceea, având toată puterea. 
Apoi, a pretins toată puterea ca fiind a lui prin faptul că L-a pretins pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui. Pe 
urmă, a fost gata de a-şi face cunoscută nevoia şi de a-şi spune cererea, cu siguranţa deplină a credinţei. 
Pentru cel care se roagă în acest fel, toate lucrurile sunt posibile. Prea mulţi fac rugăciuni lui Dumnezeu, fără 
nici un simţ al existenţei Lui, ca şi cum s-ar ruga unui nume abstract şi nu unui Mântuitor personal, viu şi 
bineînţeles, nu primesc nimic, pentru că efectiv ei nu se aşteaptă la nimic. Oricine care se roagă ar trebui ca 
mai întâi să Îl contemple pe Dumnezeu, înainte să se gândească la el însuşi sau la nevoile lui. Dar fără 
îndoială că majoritatea oamenilor, atunci când se roagă, se gândesc mai mult la ei înşişi decât la Dumnezeu; 
în loc de aceasta, ar trebui să fie pierduţi în contemplarea măreţiei şi bunătăţii lui Dumnezeu; apoi nu este 
dificil să crezi că Dumnezeu răsplăteşte pe cei care Îl caută cu stăruinţă. Aşa cum spunea psalmistul, „Cei 
care cunosc Numele Tău îşi vor pune încrederea în Tine; căci, Tu, Doamne, nu ai părăsit pe cei care Te 
caută.” Psalmul 9:10. 

În timp ce poporul încă era adunat să se roage, profetul lui Dumnezeu a venit şi a spus: „Ascultaţi, Iuda şi 
locuitori ai Ierusalimului, şi tu, rege Iosafat; aşa vorbeşte Domnul către voi: ‚Nu vă temeţi, nici nu vă 
spăimântaţi, căci lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu.’” „Nu va fi nevoie să luptaţi în această luptă; 
aşezaţi-vă, staţi liniştiţi şi priviţi mântuirea Domnului cu voi, oh, Iuda şi Ierusalim; nu vă temeţi, nici nu vă 
spăimântaţi; mâine ieşiţi împotriva lor, căci Domnul va fi cu voi.” 

Poporul a crezut această solie „şi s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au ieşit în pustia Tecoa; pe când mergeau 
ei, Iosafat a stat în picioare şi a spus: ‚Ascultaţi-mă, Iuda şi voi, locuitori ai Ierusalimului: credeţi în Domnul 
Dumnezeul vostru, astfel veţi fi întemeiaţi; credeţi profeţii Lui, astfel veţi prospera.’ Când s-a sfătuit cu 
poporul, a numit cântăreţii Domnului ca să laude frumuseţea sfinţeniei în timp ce mergeau înaintea armatei şi 
să spună: ‚Lăudat fie Domnul: căci îndurarea Lui ţine în veci.’” 

 
„Când au început să cânte” 

 
Un mod ciudat de a merge la o bătălie! Ne aminteşte oarecum de marşul din jurul Ierihonului şi de 

strigătul biruinţei. Ca un lucru general, când oamenii primesc o astfel de făgăduinţă, aşa cum au primit ei în 
acel timp, că Dumnezeu va lupta pentru ei, cred că arată mare credinţă ieşind împotriva vrăjmaşului. Ar 
spune: „Dumnezeu ne-a făgăduit că ne va ajuta, dar trebuie să ne facem şi noi partea”; şi astfel, ar face orice 
pregătire necesară pentru bătălie. Dar oamenii din acea vreme au fost suficient de simpli pentru a-L lua pe 
Domnul pe cuvânt; ei ştiau într-adevăr că trebuie să îşi facă partea, dar ştiau că partea lor e să creadă şi să 
meargă înainte ca şi când ar crede cu adevărat. Şi într-adevăr, au crezut. Atât de puternică era credinţa lor 
încât cântau. Nu s-a auzit un strigăt forţat, slab, ieşind de buzele lor tremurânde, ci un cântec de bucurie şi 
biruinţă deplină, profundă, spontan şi din inimă, şi toate acestea în timp ce vrăjmaşii lor erau înaintea lor în 
număr copleşitor. Şi care a fost rezultatul? 

„Când au început ei să cânte şi să laude, Domnul a pus pânde împotriva copiilor lui Amon, Moab şi ai 
muntelui Seir, care veneau împotriva lui Iuda; şi au fost loviţi. Căci copiii lui Amon şi Moab s-au ridicat 
împotriva locuitorilor muntelui Seir, pentru a-i ucide şi distruge în întregime; şi când au sfârşit cu locuitorii 
Seirului, s-au ajutat fiecare să îl distrugă pe celălalt. Şi când Iuda a venit să vadă pe înălţime pustia, s-a uitat 
la mulţime şi iată, erau trupuri moarte căzute la pământ şi nimeni nu a scăpat.” 

De îndată ce au început să cânte, vrăjmaşul a fost înfrânt. O panică a pus stăpânire pe oştirea amoniţilor şi 
moabiţilor şi s-au doborât unul pe altul. Este posibil să se fi întâmplat când au auzit cântecele şi strigătele de 
bucurie să creadă că Israel primise întăriri; şi aşa era situaţia. Poporul Israel avea asemenea întărituri încât nu 
a fost nevoie să lupte ei. Credinţa lor a fost biruinţa lor, iar cântecul lor era dovada credinţei lor. 

Aceasta este o lecţie pentru noi în conflictele cu adversarul nostru – domniile, puterile şi spiritele rele. 
„Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi”; dar trebuie să „rezistăm tari în credinţă”. Doar o asemenea 
împotrivire îl va face să fugă, pentru că ştie că este mai puternic decât noi; dar când ne împotrivim în 
credinţa lui Isus, trebuie să fugă, pentru că ştie că nu are nici o putere împotriva lui Hristos. Şi astfel învăţăm 
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din nou că „răscumpăraţii Domnului se vor întoarce şi vor veni cântând la Sion”. În astfel de experienţe ca 
cea tocmai analizată, Domnul îi arăta lui Israel cum va birui şi că El aşteaptă întotdeauna cu nerăbdare să Îşi 
îndeplinească făgăduinţa făcută părinţilor. 

 
- The Present Truth, 18 februarie 1897 
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43. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Din nou în captivitate 
(Partea a II-a) 

 
tim că, într-o perioadă de câteva sute de ani, copiii lui Israel s-ar fi bucurat de plinătatea făgăduinţei 
lui Avraam – odihna eternă în pământul reînnoit, împreună cu Hristos şi toţi sfinţii slăviţi biruitori 

asupra ultimului vrăjmaş – deoarece atunci când Moise a fost născut, timpul făgăduinţei se apropia şi Iosua 
nu a murit până ce „mult timp după aceea Domnul dăduse odihnă lui Israel”. Iosua 23:1. Despre timpul când 
Dumnezeu, prin David, le-a oferit „o altă zi” – astăzi – se vorbeşte ca „după un timp atât de lung”. 
Dumnezeu era dornic ca poporul Său să ia ceea ce le dăduse. Cât de adevărat este acest lucru poate fi văzut 
din cuvintele Sale faţă de ei prin profetul Ieremia. 

 
Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu 

 
Cu toate că păcatul lui Iuda a fost scris cu un stilou de fier şi cu vârful unui diamant, atât de tare era 

poporul consolidat în idolatria lor, Domnul îndurător le-a făcut următoarea făgăduinţă: 
„Aşa vorbeşte Domnul către mine: ‚Du-te şi stai la poarta copiilor poporului, acolo unde regii lui Iuda vin 

şi ies şi la toate porţile Ierusalimului şi spune-le: ‚Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, regi ai lui Iuda, Iuda şi 
toţi locuitorii Ierusalimului, care intraţi pe aceste porţi; aşa vorbeşte Domnul: ‚Luaţi seama la voi înşivă şi nu 
purtaţi poveri în ziua Sabatului, nu le aduceţi pe porţile Ierusalimului; nu duceţi nici o povară afară din casele 
voastre în ziua Sabatului, nu faceţi nici o lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, aşa cum am poruncit părinţilor 
voştri.’ Dar ei nu au ascultat, nu şi-au plecat urechea, ci şi-au înţepenit grumazul ca să nu audă şi să nu 
primească învăţătura. ‚Dacă Mă veţi asculta, spune Domnul, şi nu veţi aduce nici o povară pe porţile cetăţii 
în ziua Sabatului, ci îl veţi sfinţi nefăcând nici o lucrare în el, atunci pe porţile acestei cetăţi vor intra regi şi 
prinţi stând pe tronul lui David, călătorind cu carele şi pe cai, ei şi prinţii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii 
Ierusalimului; şi această cetate va rămâne pentru totdeauna. Şi vor veni din cetăţile lui Iuda, din locurile 
Ierusalimului, din ţara lui Beniamin, din câmpie, din munţi şi din sud aducând arderi de tot, jertfe şi daruri de 
mâncare, tămâie şi jertfe de laudă la casa Domnului.’” Ieremia 17:19-26. 

Nu este treaba noastră să speculăm cu anume ar fi fost făgăduinţa împlinită; este suficient să ştim că 
Dumnezeu a spus-o şi că El este capabil să îndeplinească fiecare făgăduinţă. A construi vechea cetate şi a o 
înnoi ar fi fost cu siguranţă la fel de uşor ca „schimbarea trupului nostru josnic, pentru a fi modelaţi după 
trupul Lui slăvit” (Filipeni 3:21), sau a face o cetate complet nouă să ia locul celei vechi. 

 
Făgăduinţe ale restaurării care au fost respinse 

 
Păstraţi în minte că această făgăduinţă dată prin Ieremia era chiar în ultimele zile ale împărăţiei lui Iuda, 

căci Ieremia nu a început să profeţească până în „zilele lui Iosua, fiul lui Amon” (Ieremia 1:2), în al 
treisprezecelea an al domniei lui, doar douăzeci şi unu de ani înainte de captivitatea babiloniană. Înainte ca 
Ieremia să înceapă să profeţească, aproape toţi profeţii îşi terminaseră lucrările şi trecuseră. Profeţiile lui 
Isaia, Osea, Amos, Mica şi alţii – toţi profeţii principali – erau în mâinile poporului înainte ca Ieremia să se 
nască. Acesta este un fapt care nu trebuie nicidecum omis, pentru că este deosebit de important. În acele 
profeţii există multe făgăduinţe ale restaurării Ierusalimului şi toate ar fi putut fi împlinite dacă poporul le-ar 
fi dat atenţie. Dar ca toate făgăduinţele lui Dumnezeu, ele erau în Hristos; aparţineau, ca şi cea dinaintea 
noastră, eternităţii, şi nu doar timpului. Dar, de vreme ce poporul din acele zile nu le-a acceptat, au rămas la 
fel de proaspete pentru noi. Puteau fi împlinite numai prin venirea Domnului, pe care Îl aşteptăm noi acum. 
Acele profeţii conţineau Evanghelia pentru acest timp, la fel de sigur cum o conţin cărţile lui Matei, Ioan sau 
epistolele. 

 
Întotdeauna testul 

 
Observaţi mai departe că păzirea Sabatului este testul tuturor celor cărora li s-a descoperit adevărul. Dacă 

ar fi păzit Sabatul, atunci ei şi cetatea lor ar fi rămas pentru totdeauna. De ce? – Amintiţi-vă ce am studiat 
despre odihna lui Dumnezeu şi veţi găsi răspunsul. Sabatul este sigiliul creaţiei încheiate şi desăvârşite. El îl 
descoperă pe Dumnezeu drept Creator şi Sfinţitor (Ezechiel 20:12, 20), Sfinţitor prin puterea Sa creatoare. 
De aceea, Sabatul nu este o lucrare prin care să încercăm zadarnic să câştigăm favoarea lui Dumnezeu, ci 

Ş
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este odihnă – odihnă în braţele veşnice. Este semnul şi memorialul puterii eterne a lui Dumnezeu, iar păzirea 
lui este sigiliul acelei desăvârşiri pe care doar Dumnezeu o poate lucra şi pe care o oferă fără plată tuturor 
celor ce se încred în El. Înseamnă încredere deplină şi desăvârşită în Domnul că El poate şi ne va mântui prin 
aceeaşi putere prin care a făcut toate lucrurile la început. De aceea, vedem că, de vreme ce aceeaşi făgăduinţă 
ne este lăsată nouă ca aceea dată vechiului Israel, în mod necesar trebuie ca Sabatul să fie scos în evidenţă 
într-un mod special în zilele noastre, cu atât mai special cu cât ziua venirii lui Hristos se apropie. 

 
Judecata pronunţată 

 
Dar exista o alternativă, în cazul în care poporul refuza să se odihnească în Domnul. Profetul a fost 

însărcinat să spună mai departe: 
„Dar dacă nu Mă veţi asculta, ca să sfinţiţi ziua Sabatului şi să nu duceţi poveri, fără să intraţi pe porţile 

Ierusalimului în ziua Sabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile lui şi va mistui palatele Ierusalimului şi 
nu se va stinge.” Ieremia 17:27. 

Şi aşa a fost; deşi Dumnezeu era credincios şi îndelung răbdător, trimiţând solii de avertizare poporului 
Său, „ei şi-au bătut joc de solii lui Dumnezeu, au dispreţuit cuvintele Lui şi au maltratat pe profeţii Lui, până 
când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat împotriva poporului Său până când nu a mai fost nici un leac. De aceea, 
El a adus împotriva lor pe regele Haldeilor, care a ucis pe tinerii lor cu sabia în casa sanctuarului lor şi nu a 
avut milă de tinerii sau tinerele lor sau de bătrâni; El i-a dat pe toţi în mâinile lui. Şi toate vasele casei lui 
Dumnezeu, mari şi mici, comorile casei Domnului şi comorile regelui şi ale prinţilor, toate acestea au fost 
duse în Babilon. Au ars casa lui Dumnezeu şi au dărâmat zidurile Ierusalimului, au ars cu foc toate palatele şi 
au distrus toate vasele sfinte din ele. Cei care au scăpat de sabie au fost duşi în Babilon, unde au fost făcuţi 
robi lui şi fiilor lui până la domnia împărăţiei Persiei, pentru a se împlini Cuvântul Domnului prin gura lui 
Ieremia, până ce ţara s-a bucurat de Sabatele ei; căci atât timp cât a fost pustiită a păzit Sabatul, ca să 
împlinească şaptezeci de ani.” 2 Cronici 36:16-21. 

 
Regele Babilonului – conducător în Ierusalim 

 
Ultimul rege din Ierusalim a fost Zedechia, dar nu era un rege independent. Cu câţiva ani înainte ca el să 

ajungă la tron, Nebucadneţar asediase Ierusalimul şi Domnul îi dăduse lui cetatea. Daniel 1:1, 2. Deşi 
Ioiachim a fost biruit, i s-a permis să domnească în Ierusalim ca un prinţ tributar, ceea ce a făcut timp de opt 
ani. La moartea lui, fiul său, Ioiachin l-a urmat, dar a domnit doar trei luni înainte ca Nebucadneţar să 
asedieze Ierusalimul din nou şi să îl cucerească, ducând pe rege şi familia lui, meşteşugarii şi fierarii în 
Babilon; „nimeni nu a rămas în afară de cei mai săraci din poporul ţării”. 2 Regi 24:8-16. 

Totuşi, încă era lăsat un rege la Ierusalim, căci Nebucadneţar l-a făcut rege pe Matania, schimbându-i 
numele în Zedechia. Versetul 17. Cuvântul Zedechia înseamnă „neprihănirea lui Iehova” şi a fost dat noului 
rege deoarece Nebucadneţar „l-a făcut să jure pe Dumnezeu” (2 Cronici 36:13) că nu se va răzvrăti împotriva 
autorităţii lui. Faptul că Nebucadneţar avea dreptul de a cere acest lucru este arătat de pasajul următor: 

„La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a venit acest cuvânt la Ieremia de la 
Domnul, spunând: ‚Aşa vorbeşte Domnul către mine: fă-ţi lanţuri şi juguri şi pune-le pe gât şi trimite-le 
regelui Edomului şi regelui Moabului şi regelui amoniţilor, regelui Tirului şi regelui Sidonului, prin mâna 
solilor care vin la Ierusalim la regele lui Iuda, Zedechia; şi porunceşte-le să spună stăpânilor lor: Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel; aşa să spuneţi stăpânilor voştri: Eu am făcut pământul, 
omul şi fiara care sunt pe pământ, prin puterea Mea măreaţă şi prin braţul Meu întins şi l-am dat cui mi s-a 
părut potrivit Mie. Acum, am dat toate aceste ţări în mâna lui Nebucadneţar, regele Babilonului, slujitorul 
Meu; i-am dat şi fiarele câmpului ca să îi slujească. Toate naţiunile îl vor sluji, pe fiul lui şi pe fiul fiului său, 
până când timpul ţării lui va veni; şi atunci multe naţiuni şi mari regi se vor sluji de el. Şi se va întâmpla că 
naţiunea şi împărăţia care nu va sluji pe Nebucadneţar, regele Babilonului şi cele care nu îşi vor pune 
grumazul sub jugul regelui Babilonului, naţiunea aceea va fi pedepsită de Mine, spune Domnul, cu sabie şi 
cu foamete, cu ciumă, până ce le voi mistui prin mâna lui. De aceea, nu ascultaţi pe profeţii voştri, nici pe 
ghicitorii voştri, pe visători sau pe vrăjitori, care vă vorbesc şi vă spun: Nu veţi sluji regelui Babilonului. 
Pentru că profeţesc o minciună, pentru a vă îndepărta departe de ţară şi ca să vă izgonească şi să pieriţi. Dar 
naţiunile care îşi vor aduce grumazul sub jugul regelui Babilonului şi îl vor sluji, pe acelea le voi lăsa să 
rămână încă în ţara lor, spune Domnul; ca să o lucreze şi să locuiască în ea.’” Ieremia 27:1-11. 

De aceea, Nebucadneţar avea dreptul de a guverna în Ierusalim aşa cum orice alt rege al lui Israel 
avusese. Mai mult, împărăţia lui era mai extinsă decât aceea peste care guvernase vreodată vreun rege al lui 
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Israel; şi, mai mult decât atât, după multă instruire de la Domnul, a folosit ocazia de a răspândi prin toată 
lumea cunoştinţa adevăratului Dumnezeu. Vezi Daniel 4. De aceea, când Zedechia s-a răzvrătit împotriva lui 
Nebucadneţar, se punea în mod rău pe sine împotriva Domnului, care dăduse Israel în puterea lui 
Nebucadneţar, ca o pedeapsă pentru păcatele lor. În următoarele cuvinte avem o descriere plastică a mişcării 
lui Nebucadneţar împotriva Ierusalimului şi cum a călăuzit Dumnezeu acţiunea unui rege păgân chiar şi 
atunci când folosea ghicirea: 

„De asemenea, tu, fiu al omului, croieşte-ţi două căi, pentru ca sabia regelui Babilon să vină; amândouă să 
iasă din aceeaşi ţară: alegeţi un loc, la începutul drumului spre cetate. Croieşte-ţi o cale, pentru ca sabia să 
vină la Raba, cetatea amoniţilor şi la Iuda în Ierusalim, cetatea întărită. Căci regele Babilonului a stat la 
răscruce, la începutul celor două căi, pentru a folosi vrăjitoria; şi-a făcut săgeţile să strălucească, s-a sfătuit 
cu chipurile, s-a uitat în ficat. La dreapta lui era ghicirea pentru Ierusalim, ca să pună căpitani, ca să deschidă 
gura pentru măcel, ca să ridice glasul cu strigăte, să numească berbeci care să bată împotriva porţilor, pentru 
a ridica un munte şi a construi o fortăreaţă. Pentru ei va fi doar o ghicire falsă, pentru cei care au jurat; dar el 
îşi aduce aminte de fărădelege, ca să fie luaţi. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Pentru că ai făcut 
ca fărădelegea ta să fie amintită prin faptul că nelegiuirile tale sunt descoperite, astfel încât în toate faptele 
tale vor apărea păcatele, pentru că aţi ajuns de amintire, veţi fi luaţi cu mâna.” Ezechiel 21:19-25. 

 
Sfârşitul independenţei lui Israel. 

Stăpânirea temporară 
 

Apoi urmează cuvintele fatale adresate lui Zedechia: 
„Şi tu, prinţ rău şi profan al lui Israel, a cărui zi a venit, când fărădelegea se va sfârşi. Aşa vorbeşte 

Domnul Dumnezeu: ‚Îndepărtează diadema şi scoate-ţi coroana; nu mai este la fel; înalţă pe cel smerit şi 
coboară pe cel înălţat. Eu o voi răsturna, răsturna, răsturna: şi nu va mai fi, până ce va veni cel căruia îi 
aparţine de drept şi I-o voi da Lui.’” Ezechiel 21:26, 27. 

Zedechia a fost pângărit şi rău, pentru că, pe lângă idolatria lui urâcioasă, a adăugat păcatul jurământului 
fals, rupând un legământ solemn. De aceea, împărăţia lui a fost în întregime îndepărtată. Diadema a trecut de 
la descendenţii lui David şi a fost pusă pe capul unui haldeu şi împărăţia Babilonului este înaintea noastră. 
Despre extinderea ei am citit deja şi avem mai departe cuvintele profetului Daniel în explicaţia marelui chip 
pe care Nebucadneţar l-a văzut în visul dat lui de Dumnezeul cerului: 

„Tu, rege, eşti regele regilor; căci Dumnezeul din cer ţi-a dat împărăţia, puterea, tăria şi slava. Şi oriunde 
vor locui copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, El le-a dat în mâna ta şi te-a făcut stăpân peste 
ele. Tu eşti acest cap de aur.” Daniel 2:37, 38. 

Aici vedem stăpânirea care a fost dată la început omului (vezi Geneza 1:26), deşi slava şi puterea au fost 
mult diminuate. Dar vedem că Dumnezeu încă are ochii asupra ei şi lucra pentru restaurarea ei, după 
făgăduinţa făcută lui Avraam. 

 
De la Babilon la aşezarea împărăţiei veşnice 

 
Foarte puţin spaţiu se dedică în Biblie descrierilor grandorii umane, iar profetul se grăbeşte la sfârşit. Trei 

răsturnări sau revoluţii au fost prezise în Ezechiel 21:27, urmând trecerea stăpânirii întregului pământ în 
mâinile lui Nebucadneţar. De vreme ce împărăţia lui era întinsă cât lumea, revoluţiile prezise trebuie să fie de 
asemenea răsturnarea şi stabilirea unui imperiu universal. Aşa că profetul Daniel, continuându-şi explicaţia 
visului lui Nebucadneţar, a spus: 

„După tine se va ridica o altă împărăţie inferioară ţie şi o a treia împărăţie de alamă, care va guverna tot 
pământul.” Daniel 2:39. 

Împărăţia care a urmat Babilonul este arătată în Daniel 5 ca fiind cea a Medo-Persiei; iar în Daniel 8:1-8, 
20, 21 învăţăm că a treia împărăţie, succesorul Medo-Persiei în stăpânirea universală, a fost Grecia. Astfel, 
pe scurt, am schiţat istoria lumii pentru câtva sute de ani. Primele două răsturnări din Ezechiel 21:29 sunt 
clare; Babilon a fost urmat de Medo-Persia şi apoi de Imperiul grecesc. 

Ultima din aceste împărăţii universale ale pământului, urmând a treia mare revoluţie, nu este în mod 
direct numită, dar suficient de mult indicată. Naşterea lui Hristos a avut loc în timpul lui Caesar Augustus, 
care a dat un decret prin care toată lumea să fie înscrisă. Luca 2:1. De aceea, suntem justificaţi să numim 
Roma ca produs al celei de-a treia mari revoluţii. De fapt, este singurul imperiu pe care îl putem numi, pentru 
că nu mai este cunoscut în istorie un altul care să îi poată lua locul. Astfel, Babilonul a guvernat lumea; în 
zilele lui au fost prezise trei revoluţii, aducând trei imperii succesive în locul lui; Medo-Persia şi Grecia sunt 
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direct numite în linia succesiunii şi apoi este Imperiul Roman numit ca fiind cel care a guvernat lumea. 
Aceasta este doar o dovadă scripturistică; o dovadă care confirmă sau mai degrabă una care mărturiseşte cu 
exactitate raportul sacru, poate fi găsită fără limită în istoria seculară. 

Dar revoluţia care a rezultat în oferirea conducerii Romei a fost ultima mare revoluţie care va avea loc în 
această lume „până când va veni Cel căruia Îi aparţine de drept”. De când a căzut Roma mulţi oameni au 
visat la o stăpânire întinsă cât lumea, dar visele lor nu s-au împlinit. 

Hristos a fost pe pământ, este adevărat, dar a fost ca un străin, precum Avraam, fără să aibă un loc al Lui 
unde să Îşi plece capul. A venit totuşi „să proclame libertatea captivilor” şi să anunţe că oricine rămâne în 
Cuvântul Său va cunoaşte adevărul şi va fi eliberat prin el. Zi după zi şi an după an, proclamarea libertăţii a 
răsunat şi captivii obosiţi au fost eliberaţi de puterea întunericului. Nu este treaba noastră să ştim timpurile 
sau vremurile pe care Tatăl le-a pus sub puterea Sa; dar ştim că atunci când toată pretinsa biserică a lui 
Hristos va consimţi să fie umplută cu Spiritul Său, întreaga lume va auzi solia Evangheliei în plinătatea 
puterii ei şi sfârşitul va veni, când creaţia însăşi care geme va fi eliberată de robia stricăciunii pentru slava 
libertăţii copiilor lui Dumnezeu. 

 
- The Present Truth, 25 februarie 1897 
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44. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Din nou în captivitate 
(Partea a III-a) 

 
eşi se laudă cu libertatea şi independenţa, în general oamenii iubesc sclavia şi ar fi mai degrabă în 
sclavie decât să fie liberi. Acest lucru este demonstrat de fapte. 

 
Respingând libertatea 

 
Dumnezeul universului a proclamat libertatea pentru toată omenirea; a dat libertate tuturor; cu toate 

acestea, doar câţiva profită de ea. Experienţa vechiului Israel nu este decât experienţa inimii omeneşti. De 
două ori a făcut Domnul clar lui Avraam că sămânţa sa va fi liberă – o dată când i-a spus că slujitorul lui 
Eliezer nu va fi moştenitorul lui şi din nou când i-a spus că fiul femeii roabe nu putea fi moştenitor. 

Mai târziu, El a eliberat pe Israel din robia Egiptului, ca să se bucure de libertate, chiar de libertatea 
ascultării de legea desăvârşită a libertăţii, dar au murmurat şi „în inimile lor s-au întors iar în Egipt, spunând 
lui Aaron: ‚Fă-ne dumnezei ca să meargă înaintea noastră.’” Fapte 7:39, 40. 

Patruzeci de ani mai târziu, Dumnezeu a îndepărtat ocara Egiptului, totuşi, după aceea au dorit să fie ca 
păgânii din jurul lor, având un rege, care, aşa cum au fost asiguraţi, îi va face sclavi. Şi astfel este dovedit; 
pentru că nu numai că au învăţat căile păgânilor, ci i-au „depăşit”. „Domnul Dumnezeul părinţilor lor a 
trimis la ei soli, la timpul potrivit; pentru că a avut milă de poporul Său şi de locuinţa Sa; dar ei şi-au bătut 
joc de solii lui Dumnezeu şi I-au dispreţuit cuvintele, au maltratat pe profeţii Lui, până când mânia Domnului 
s-a ridicat împotriva poporului Său, până ce nu a mai fost leac” (2 Cronici 36:15, 16) şi a împlinit 
ameninţarea de a-i duce în Babilon. Amos 5:25-27; Fapte 7:43. 

 
Sclavi ai păcatului 

 
Această captivitate babiloniană a fost numai expresia vizibilă a robiei în care poporul deja se aşezase în 

mod voluntar. S-au linguşit pe ei înşişi că sunt liberi, în timp ce erau „robii stricăciunii; căci de ce anume 
este biruit un om, este adus în robie de el”. 2 Petru 2:19. „Oricine comite păcat este robul păcatului.” Ioan 
8:34. Sclavia fizică este ceva foarte mărunt în comparaţie cu robia sufletului şi dacă nu ar exista cea din 
urmă, prima nu ar fi fost niciodată cunoscută. 

Ducerea lui Israel în Babilon se potrivea în mod izbitor. Nu a fost o întâmplare faptul că au fost duşi acolo 
şi nu în altă parte. Babilon – Babel – înseamnă confuzie, dar confuzie din cauza înălţării de sine şi a 
mândriei; „căci acolo unde este invidie şi ceartă, este confuzie şi orice faptă rea”. Iacov 3:16. Originea 
numelui Babilon este în acest fel: 

 
Ziditorii Babelului 

 
„Tot pământul avea o singură limbă şi o singură vorbire. S-a întâmplat că, în timp ce călătoreau spre est, 

au găsit o câmpie în ţara Şinear şi au locuit acolo. Şi au spus unul către altul: ‚Haideţi să facem cărămizi şi să 
le ardem bine.’ Şi-au făcut cărămizi din piatră şi noroi ca mortar. Şi au spus: ‚Haideţi să zidim o cetate şi un 
turn al cărui vârf să atingă cerul; să ne facem un nume ca să nu fim împrăştiaţi pe faţa întregului pământ.’ Şi 
Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care l-au construit copiii oamenilor. Şi Domnul a spus: ‚Iată, 
poporul este unul singur şi au aceeaşi limbă; şi iată ce au început să facă; nimic nu îi va opri din ceea ce şi-au 
imaginat să facă. Haide să ne coborâm şi să le confundăm limba, ca să nu îşi poată înţelege vorbirea unul 
altuia.’ Astfel i-a risipit Domnul pe faţa întregului pământ; şi au încetat să zidească cetatea. De aceea numele 
este Babel, pentru că Domnul a confundat acolo limba întregului pământ.” Geneza 11:1-9. 

 
Sfidându-L pe Dumnezeu 

 
Acei oameni au avut ideea că puteau construi o cetate atât de mare şi un turn atât de înalt încât puteau 

sfida judecăţile lui Dumnezeu. Cu adevărat, s-au crezut mai mari decât Dumnezeu. Aceeaşi idee a avut-o 
Lucifer, despre care citim: 

„Cum ai căzut din cer, o, Lucifer, fiul dimineţii! Cum ai fost doborât la pământ, tu care slăbeai naţiunile! 
Căci ai spus în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi înălţa tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu; de 

D 
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asemenea, voi sta pe muntele adunării, în partea de nord; mă voi înălţa deasupra înălţimii norilor; voi fi ca 
Cel Prea Înalt.’” Isaia 14:12-14. 

Va fi în mod limpede văzut că spiritul care era în Lucifer a fost identic cu cel care exista în ziditorii 
Babelului, iar motivul pentru toate acestea este că era Satan însuşi – Lucifer cel căzut – care a inspirat acea 
lucrare. El este „prinţul acestei lumi” (Ioan 14:30), „spiritul care lucrează acum în copiii neascultării”. 
Efeseni 2:2. Acum, să ne întoarcem la începutul capitolului din care am citat pasajul precedent şi să vedem 
relaţia dintre Lucifer cel căzut şi Babilon, observând în treacăt că al treisprezecelea capitol din Isaia vorbeşte 
despre distrugerea care va veni asupra Babilonului. 

 
Prinţul acestei lumi judecat 

 
Cetatea cea mândră va fi distrusă în întregime: 
„Căci Domnul va avea milă de Iacov şi va alege pe Israel şi îi va aşeza în ţara lor; străinii se vor uni cu ei 

şi se vor alipi de casa lui Iacov. Oamenii îi vor lua şi îi vor duce în locurile lor; şi casa lui Israel îi va stăpâni 
în ţara Domnului ca robi şi roabe; vor lua captivi pe cei care îi avuseseră captivi; vor guverna peste 
asupritorii lor. Se va întâmpla în ziua aceea că Domnul va da odihnă de la suferinţă şi de la teamă, de la robia 
grea în care fuseseşi făcut să slujeşti, pentru ca să spui zicătoarea aceasta despre regele Babilonului: ‚Cum a 
încetat asupritorul! Cetatea de aur a încetat! Domnul a rupt toiagul celui rău şi sceptrul conducătorilor’. Cel 
care lovea poporul în mânia sa cu lovitură continuă, cel care guverna naţiunile în mânie, este persecutat şi 
nimeni nu opreşte. Întregul pământ este la odihnă şi este liniştit, izbucnesc în cântece. Da, pinii se bucură de 
tine şi cedrii din Liban, spunând: ‚De când ai fost doborât la pământ, nici un tăietor nu a mai venit împotriva 
noastră. Iadul de dedesubt se mişcă pentru tine ca să te întâlnească la venirea ta; provoacă morţii pentru tine, 
chiar pe mai marii pământului; a ridicat din tronurile lor pe toţi regii naţiunilor’. Toţi vor vorbi şi vor spune 
despre tine: ‚Şi tu ai devenit slab ca noi? Şi tu ai devenit ca noi?’ Strălucirea ta este doborâtă în mormânt şi 
zgomotul violelor tale; viermele se răspândeşte sub tine şi viermii te vor acoperi.” Isaia 14:1-11. 

Apoi urmează adresarea directă a Domnului: „Cum ai căzut din cer, o, Lucifer, fiul dimineţii!” etc., aşa 
cum am citat anterior, menţionând căderea lui ca urmare a înălţării de sine, continuând astfel: 

„Totuşi ai fost doborât în iad, pe laturile gropii; cei care te văd se uită atent la tine şi te analizează, 
spunând: ‚Acesta este omul care făcuse pământul să tremure, care a zdruncinat împărăţiile, care a făcut 
lumea ca o pustie şi a distrus cetăţile ei, care a deschis casa prizonierilor lui?’ Toţi regii naţiunilor, toţi sunt 
în slavă, fiecare în casa lui. Dar tu eşti aruncat din mormântul tău ca o ramură urâcioasă şi ca o haină a celor 
ucişi, loviţi de sabie, care se coboară în pietrele gropii; ca un cadavru călcat în picioare. Tu nu te vei alătura 
lor la înmormântare, pentru că ai distrus toată ţara şi ai ucis poporul tău; sămânţa răufăcătorilor nu va mai fi 
niciodată renumită.” Versetele 15-20. 

 
Scopul divin – distrugerea asupritorului 

 
Atât de multe sunt adresate acestui tiran groaznic! Apoi urmează continuarea naraţiunii referitoare la el: 
„Pregătiţi măcelul copiilor lui pentru fărădelegea părinţilor lor; ca să nu se mai ridice, să nu mai 

stăpânească ţara, să nu mai umple faţa lumii cu cetăţi. Căci Măi voi ridica împotriva lor, spune Domnul 
oştirilor, şi voi pune capăt în Babilon numelui, rămăşiţei, fiului, nepotului, spune Domnul. Îl voi face o 
stăpânire a bâtlanilor şi iaz de ape; îl voi mătura cu mătura nimicirii, spune Domnul oştirilor. Domnul 
oştirilor a jurat, spunând: ‚În mod sigur, aşa cum am gândit, aşa se va întâmpla; aşa cum Mi-am propus, aşa 
va fi, voi distruge pe asirian din ţara Mea şi pe munţii Mei îl voi călca în picioare; atunci jugul lui se va 
îndepărta de la ei şi povara lui de pe umerii lor. ’” Versetele 21-25. 

Şi acum urmează cuvintele izbitoare ce rezumă toată chestiunea: 
„ACESTA ESTE SCOPUL PENTRU TOT PĂMÂNTUL; ACEASTA ESTE MÂNA CARE ESTE 

ÎNTINSĂ CĂTRE TOATE NAŢIUNILE. Căci Domnul oştirilor a propus asta şi cine va anula acest lucru? 
Mâna Lui este întinsă şi cine o va întoarce?” Versetele 26, 27. 

 
Mândria stăpânirii pământeşti 

 
Nu se poate ca cititorul să nu fi observat că eliberarea finală a lui Israel coincide cu distrugerea completă 

a regelui Babilonului şi mai departe, că regele Babilonului este cel care guvernează peste tot pământul; 
distrugerea lui dă întregului pământ odihnă. Trebuie de asemenea să fi observat că regelui Babilonului îi sunt 
adresate cuvinte ca lui Lucifer, cel care a gândit să se certe cu Dumnezeu asupra stăpânirii acestei lumi. De 
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aceea, adevărul este că oricine a fost conducătorul nominal, vizibil al Babilonului, Satan a fost adevăratul lui 
rege. Acest lucru este de asemenea evident din faptul că Babilon era o împărăţie păgână, iar „lucrurile pe 
care le jertfesc neamurile, sunt jertfite demonilor şi nu lui Dumnezeu”. 1 Corinteni 10:20. El este 
„dumnezeul acestei lumi”. Spiritul înălţării de sine se opune în mod radical Spiritului lui Dumnezeu, a cărui 
umilinţă şi bunătate constituie măreţia Sa; este spiritul lui antihrist „care se opune şi se înalţă pe sine 
deasupra a tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este venerat, astfel încât stă ca Dumnezeu în templul lui 
Dumnezeu, arătându-se pe sine ca fiind Dumnezeu.” 2 Tesaloniceni 2:4. Acest spirit a fost în mod special 
caracteristic Babilonului, exceptând scurta perioadă în care Nebucadneţar şi-a venit în fire. În mândria lui, el 
a spus: „Nu este acest mare Babilon pe care l-am construit ca reşedinţă a împărăţiei prin puterea şi tăria mea 
şi pentru onoarea şi măreţia mea?” Daniel 4:30. Belşaţar a folosit vasele casei lui Dumnezeu şi a băut vin din 
ele, împreună cu soţiile şi concubinele lui „şi a lăudat dumnezeii de aur, de argint, de alamă, de fier, de lemn 
şi de piatră” (Daniel 5:3, 4), astfel lăudându-se că dumnezeii pe care îi făcuse el erau mai mari decât 
Dumnezeul lui Israel. Despre Babilon s-a spus: „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 altul în afară de 
mine.’” Isaia 47:10. 

 
Ce înseamnă eliberarea din Babilon 

 
Exact acelaşi spirit a mânat şi pe poporul evreu. Când au insistat să aibă un rege ca să fie ca păgânii din 

jurul lor, L-au respins pe Dumnezeu, pentru că au crezut că pot conduce lucrurile mai bine. „Şi-a schimbat 
vreo naţiune dumnezeii, care nu sunt dumnezei? Dar poporul Meu şi-a schimbat slava cu cea care nu le 
foloseşte la nimic. Minunaţi-vă, ceruri şi temeţi-vă, spune Domnul. Căci 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 2:11-
13. „Am fost o pustie pentru Israel? O ţară a întunericului? Pentru ce spune poporul Meu: ‚Suntem domni, nu 
vom mai veni la Tine’?” Versetul 31. De aceea, când copiii lui Israel au fost duşi în Babilon, acea cetate de 
mândrie şi lăudăroşenie, era doar o manifestare izbitoare şi vizibilă a condiţiei în care erau de mult timp. Au 
fost duşi în Babilon pentru că nu au păzit Sabatul, aşa cum citim în Ieremia 17:27 şi 2 Cronici 36:20, 21. 
Deja am învăţat că păzirea Sabatului înseamnă odihnă în Dumnezeu; înseamnă recunoaşterea desăvârşită a 
Lui drept conducător suprem şi drept. De aceea, trebuie să înţelegem că eliberarea completă din Babilon 
înseamnă eliberare din robia sinelui către încredere absolută în Dumnezeu şi supunere faţă de El. 

 
Cei şaptezeci de ani împliniţi 

 
Aşa cum Dumnezeu numise un timp hotărât pentru eliberarea poporului Său din Egipt, la fel a numit un 

timp exact al captivităţii lui Israel în cetatea Babilonului. „Căci aşa vorbeşte Domnul: ‚După ce vor fi 
împliniţi cei şaptezeci de ani, vă voi cerceta şi voi realiza lucrarea Mea bună pentru voi, întorcându-vă în 
acest loc. Pentru că Eu ştiu gândurile pe care le am pentru voi, spune Domnul, gânduri de pace şi nu de rău, 
ca să vă dau un sfârşit aşteptat. Atunci Mă veţi chema, veţi merge şi vă veţi ruga, iar Eu vă voi asculta. Mă 
veţi căuta şi Mă veţi găsi când Mă veţi căuta cu toată inima. Voi fi găsit de voi, spune Domnul; voi întoarce 
captivitatea voastră şi vă voi strânge din toate naţiunile şi din toate locurile în care vă risipisem, spune 
Domnul; şi vă voi aduce înapoi în locul din care am făcut să fiţi luaţi captivi.’” Ieremia 29:10-14. 

Exact ca în primul exemplu, la fel se întâmplă şi în al doilea, totul s-a petrecut după Cuvântul lui 
Dumnezeu. Captivitatea a început în 606 î. Hr. Şi şaizeci şi opt de ani mai târziu, în 538 î. Hr., cetatea 
Babilonului a căzut în mâinile mezilor şi perşilor. Vezi Daniel 5. Despre acel timp citim: „În primul an al lui 
Darius, fiul lui Ahaşveroş, din sămânţa mezilor, care a fost făcut rege peste ţinutul haldeilor; în primul an al 
domniei lui, eu, Daniel, am înţeles din cărţi numărul anilor, din Cuvântul Domnului către profetul Ieremia, că 
El va împlini şaptezeci de ani în pustiirea Ierusalimului. Mi-am pus faţa înaintea Domnului Dumnezeu, să Îl 
caut prin rugăciune şi cereri, cu post, îmbrăcat în sac şi cenuşă.” Daniel 9:1-3. Iată cel puţin un om care Îl 
căuta pe Dumnezeu cu toată inima. Nu ştim dacă mai erau alţii care Îl căutau pe Domnul precum Daniel – cu 
siguranţă nu erau mulţi – dar Dumnezeu Şi-a îndeplinit partea ad literam. La doi ani după rugăciunea lui 
Daniel, în anul 536 î. Hr. Exact la şaptezeci de ani de la începutul captivităţii în cetatea Babilonului, Cir, 
regele Persiei, a vestit o proclamaţie raportată astfel: 

„Acum, în primul an al lui Cir, regele Persiei, pentru ca Cuvântul Domnului prin profetul Ieremia să fie 
împlinit, Domnul a trezit spiritul lui Cir, regele Persiei, că a făcut o proclamare în toată împărăţia, pe care a 
şi scris-o, spunând: ‚Aşa vorbeşte Cir, regele Persiei: Domnul Dumnezeul cerului mi-a dat toate împărăţiile 
pământului; şi m-a însărcinat să Îi construiesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Cine este între voi din 
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poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se ridice la Ierusalim, care este în Iuda, şi să înalţe casa 
Domnului Dumnezeului lui Israel (El este Dumnezeu), care este în Ierusalim. Oricine rămâne în locul în care 
călătoreşte, oamenii din acel loc să îl ajute cu argint, cu aur, cu bunuri şi fiare, pe lângă darurile de bună voie 
pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim.’” Ezra 1:1-4. 

Numărul celor care s-au întors la Ierusalim ca rezultat al proclamării este estimat la „patruzeci şi două de 
mii trei sute şaizeci, pe lângă robii şi roabele lor, dintre care erau şapte mii trei sute treizeci şi şapte; între ei 
erau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.” „Astfel, preoţii şi leviţii şi câţiva din popor, cântăreţii, uşierii şi 
slujitorii Templului au locuit în cetăţile lor şi tot Israelul în cetăţile lor.” Ezra 2:64, 65, 70. 

 
Lecţia încă neînvăţată 

 
Nu tot poporul s-a întors la Ierusalim, dar toţi puteau merge. Dacă tot Israelul ar fi învăţat lecţia plănuită 

prin captivitatea lor, atunci mult amânata împlinire a făgăduinţei ar fi putut avea loc repede; pentru că până la 
începutul captivităţii, singurul timp definit al profeţiei era perioada celor şaptezeci de ani. Dar, pentru că 
oamenii erau în realitate în captivitatea babiloniană – adică, robia mândriei şi a încrederii în sine – înainte de 
ducerea lor de către Nebucadneţar, au rămas la fel, în aceeaşi captivitate şi după încheierea celor şaptezeci de 
ani. Dumnezeu a prevăzut că aşa vor sta lucrurile şi astfel, spre încheierea acelei perioade, i-a dat lui Daniel o 
viziune în care s-a fixat un alt timp. 

 
Despre această mare perioadă profetică şi evenimentele la care ne aduce pe noi – ultima chemare de a ieşi 

din Babilon – vom studia săptămâna viitoare. 
 

- The Present Truth, 4 martie 1897 
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45. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Timpul făgăduinţei aproape 
 

a încheierea studiului nostru despre captivitatea babiloniană, săptămâna trecută, am văzut că, dacă 
Israel ar fi învăţat lecţia încrederii în Dumnezeu şi nu ar fi continuat în robia mândriei şi a încrederii 

în sine, cei şaptezeci de ani i-ar fi adus la un punct în care mult amânata făgăduinţă a moştenirii veşnice ar fi 
fost împlinită cu rapiditate; căci, aşa cum am văzut, până la începutul captivităţii babiloniene, singurul timp 
profetic definit era perioada celor şaptezeci de ani. Dar Dumnezeu a prevăzut înainte ca acest timp să se 
încheie că lecţia nu a fost învăţată; şi astfel, spre sfârşitul acelei perioade, a dat profetului Daniel o viziune în 
care un alt timp mai lung era fixat. Pe scurt, profeţia este aceasta: 

 
Viziunea din Daniel 8 

 
Daniel a văzut în viziune un berbec cu particularitatea că un corn era mai înalt decât celălalt şi că cel mai 

înalt s-a ridicat la sfârşit. El „a văzut berbecul împingând spre vest, spre nord şi spre sud, astfel încât nici o 
fiară nu putea să stea înaintea lui şi nu era nimeni care să o scape din mâna lui; ci a făcut după voia lui şi a 
devenit mare.” Daniel 8:3, 4. 

Apoi a văzut un ţap venind furios dinspre vest, având un corn remarcabil între ochi. „A venit la berbecul 
care avea două coarne, pe care îl văzusem stând lângă râu, şi a fugit spre el în furia puterii lui. L-am văzut 
apropiindu-se de berbec, mişcat de mânie împotriva lui, a lovit berbecul şi i-a rupt cele două coarne; nu era 
nici o putere în berbec ca să stea înaintea lui, ci a fost trântit la pământ şi călcat în picioare; nu era nimeni 
care să scape berbecul din mâna lui. De aceea, ţapul a crescut foarte mare; şi când a fost puternic, marele 
corn a fost rupt; şi din el au apărut altele patru remarcabile, dinspre cele patru vânturi ale cerului. Şi din unul 
dintre ele a apărut un corn mic, care a crescut nespus de mare, înspre sud, înspre est şi înspre ţara cea plăcută. 
A crescut mare, până la oştirea cerului; şi a aruncat la pământ o parte din oştirea stelelor şi le-a călcat în 
picioare. Da, s-a mărit pe sine chiar până la Prinţul oştirii” etc. Daniel 8:5-11. 

După ce dă alte câtva detalii despre acest corn mic, profetul concluzionează astfel raportul viziunii: 
„Apoi am auzit un sfânt vorbind şi pe un alt sfânt zicând unui anumit sfânt care vorbea: ‚Cât timp va fi 

viziunea referitoare la jertfa zilnică şi la fărădelegea pustiirii, ca să dea atât sanctuarul cât şi oştirea să fie 
călcate în picioare?’ Şi el mi-a zis: ‚Până la două mii trei sute de zile; atunci sanctuarul va fi curăţit.’” 
Versetele 13, 14. 

 
Interpretarea îngerului 

 
Nu avem scopul de a intra în detalii ale profeţiei, ci doar de a avea o schiţă, pentru a putea trasa istoria 

făgăduinţei. Un înger a fost însărcinat să explice lui Daniel viziunea; iată explicaţia: 
„Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, reprezintă regii Mediei şi Persiei. Ţapul aspru este 

regele Greciei; marele corn dintre ochii lui este primul rege. Acum, acela fiind rupt, din el au mai ieşit alte 
patru, patru împărăţii vor stăpâni naţiunea, dar nu în puterea lui. Spre sfârşitul împărăţiei lor, când 
fărădelegile au ajuns la capăt, un rege cumplit şi înţelegând propoziţii întunecate se va ridica. Puterea lui va 
fi mare, dar nu prin puterea lui; va distruge mult şi va prospera, va distruge poporul puternic şi sfânt. Prin 
propăşirea lui, va face ca şi viclenia să prospere în mâna lui; se va mări în inima lui, şi prin pace va distruge 
pe mulţi; se va ridica şi împotriva Prinţului prinţilor; dar va fi înfrânt fără nici o mână. Viziunea serii şi 
dimineţii este adevărată.” Daniel 8:20-26. 

Două împărăţii universale care urmau Babilonul sunt numite, iar cealaltă este atât de bine indicată încât o 
putem numi imediat. Puterea care a obţinut conducerea lumii ca rezultat al celei de-a treia revoluţie de care a 
vorbit Ezechiel, a fost Roma, prezentată aici foarte clar prin faptele ei de a se ridica împotriva Prinţului 
prinţilor. După moartea lui Alexandru, regele Greciei, împărăţia lui a fost împărţită în patru şi prin cucerirea 
Macedoniei, una dintre aceste patru diviziuni, în 68 î. Hr., Roma a dobândit o asemenea putere încât putea 
dicta lumii. De aceea se spune că va ieşi din unul dintre ele. 

 
O lungă perioadă profetică 

 
Dar a existat o perioadă de timp legată de această viziune pe care îngerul nu a explicat-o împreună cu 

restul viziunii. Erau cele două mii trei sute de zile sau, literal, cele două mii trei sute de seri şi dimineţi. Că 
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acestea nu sunt zile literale poate fi ştiut din faptul că aceasta este o profeţie simbolică în care animale ce au 
o durată scurtă de viaţă sunt folosite pentru a reprezenta împărăţiile care au existat timp de sute de ani; în 
perfectă păstrare a metodei simbolurilor profetice se folosesc zilele în legătură cu simbolurile, dar este 
evident că ele trebuie să reprezinte o perioadă mai lungă în interpretare, de vreme ce două mii trei sute de 
zile – puţin mai mult de şase ani – abia reprezentau începutul primei împărăţii. Astfel, suntem împuterniciţi 
să concluzionăm că fiecare zi înseamnă un an, ca în Ezechiel 4:6, unde Domnul foloseşte zilele pentru a 
simboliza ani. 

Mai târziu, acelaşi înger s-a întors ca rezultat al rugăciunii lui Daniel, pentru a explica restul viziunii, 
adică zilele. Vezi Daniel 9:20-23. Începând de unde rămăsese, ca şi cum nici un moment nu s-ar fi intercalat, 
îngerul a spus: „Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău” etc. Versetul 24. 

Şaptezeci de săptămâni, patru sute nouăzeci de ani erau hotărâţi sau tăiaţi din cei două mii trei sute de ani 
pentru poporul evreu. Urmau să înceapă de la porunca de rezidire a Ierusalimului. Această poruncă deplină şi 
completă se găseşte în Ezra 7:11-26 şi a fost dată în al şaptelea an al lui Artaxerxe, regele Persiei, care 
înseamnă anul 457 î. Hr. Începând cu anul 457 î. Hr., patru sute nouăzeci de ani se termină în 34 d. Hr. 

Dar ultima săptămână din această perioadă profetică a fost împărţită. Şaizeci şi nouă de săptămâni . 483 
de ani – ajungând până în anul 27 d. Hr., marchează timpul descoperirii lui Mesia sau al Unsului, timpul 
când Isus a fost uns cu Duhul Sfânt la botez. 

La mijlocul ultimei săptămâni, adică la trei ani şi jumătate după botezul lui Isus, Mesia a fost „stârpit, dar 
nu de El”. În timpul întregii săptămâni sau al celor şapte ani, legământul era confirmat. 

Întreaga perioadă a celor două mii trei sute de ani poate fi rapid calculată şi ajunge în anul 1844 d. Hr., an 
care este în trecut. Astfel, cea mai lungă perioadă profetică din istorie a expirat, astfel că, într-adevăr „timpul 
făgăduinţei” trebuie să fie foarte aproape. Când Domnul va veni pentru a restaura toate lucrurile nu poate 
spune nimeni, pentru că „despre acea zi şi acel ceas nu ştie nimeni”. 

 
Împărăţia lui Dumnezeu luată de la poporul evreu 

 
Dar să observăm mai departe pentru puţin timp acea perioadă de patru sute nouăzeci de ani hotărâtă 

pentru poporul evreu. Era un timp când Dumnezeu era parţial, în faptul că nu ţinea seama de mântuirea altui 
popor? Imposibil; căci Dumnezeu nu ţine seama de persoane. A fost pur şi simplu o dovadă a răbdării 
îndelungate a lui Dumnezeu prin faptul că intenţiona să aştepte atât de mulţi ani pentru poporul Său Israel, 
pentru a le da ocazia de a accepta înalta lor chemare ca preoţi ai lui Dumnezeu, pentru a face făgăduinţa 
cunoscută lumii. Dar ei nu au acceptat-o. Dimpotrivă, au uitat-o atât de mult încât atunci când a venit Mesia, 
L-au respins. 

Astfel, în loc să fie aceia în jurul cărora împărăţia lui Israel, a cincia şi universala împărăţie, să se 
centreze, au încetat să ocupe vreun loc distinctiv în făgăduinţă. Oameni ai acelei rase pot fi mântuiţi crezând 
Evanghelia, la fel ca oricare alte persoane; dar aceasta este tot. Templul pustiit, cu perdeaua ruptă arătând că 
slava lui Dumnezeu nu mai locuia în locul prea sfânt, era un simbol al stării poporului faţă de legământ. Ca 
indivizi, puteau fi altoiţi în măslinul cel bun, la fel ca neamurile, devenind astfel Israel; dar poziţia lor de 
conducători, de învăţători religioşi ai lumii, este pierdută pentru totdeauna, deoarece nu au apreciat-o. Nu au 
ştiut timpul cercetării lor. 

 
Ultima chemare din Babilon 

 
Şi acum ce rămâne? – Doar aceasta, ca poporul lui Dumnezeu să audă şi să se supună chemării de a ieşi 

din Babilon, pentru ca nu cumva rămânând acolo să primească plăgile lui. Căci, deşi cetatea de pe Eufrat a 
fost distrusă cu multe sute de ani în urmă, chiar câteva sute înainte de Hristos, totuşi la aproximativ o sută de 
ani după Hristos, profetul Ioan a fost mişcat de Spiritul să repete aceleaşi ameninţări rostite de Isaia 
împotriva Babilonului şi în cuvinte aproape identice: 

„Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi a trăit în risipă, mai multă tortură şi suferinţă daţi-i; pentru că a spus în 
inima ei: ‚Şed ca împărăteasă şi nu sunt văduvă; nu voi vedea suferinţa.’ De aceea, plăgile ei vor veni într-o 
zi, moarte, tânguire şi foamete.” Apocalipsa 18:7, 8. Comparaţi cu Isaia 47:7-10. 

Babilon a fost o cetate păgână care s-a înălţat pe sine deasupra lui Dumnezeu. Aşa cum a fost arătat în 
ospăţul lui Belşaţar (Daniel 5), ea reprezenta o religie care Îl sfida pe Dumnezeu. Acelaşi spirit există astăzi, 
nu doar într-o anumită societate, ci oriunde oamenii aleg calea lor în religie decât să se supună fiecărui 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu, în îndelunga Sa răbdare şi îndurare aşteaptă până ce 
poporul Său, ieşind din Babilon şi umilindu-se ca să umble cu El, va predica Evanghelia împărăţiei, cu toată 
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puterea împărăţiei, puterea lumii care va veni, „în toată lumea, ca un martor pentru toate naţiunile şi atunci 
sfârşitul va veni”. 

Acel „sfârşit” va însemna distrugerea Babilonului, aşa cum a vorbit profetul Ieremia; dar aşa cum 
Babilonul din vechime a fost o împărăţie universală şi regele ei real, arătat în Isaia 14, a fost Satan, 
dumnezeul acestei lumi, tot aşa distrugerea Babilonului nu înseamnă nimic mai puţin decât judecata lui 
Dumnezeu pe tot pământul, când Îşi eliberează poporul. Citiţi acum cuvintele pe care „Ieremia le-a profeţit 
împotriva tuturor naţiunilor”, când a profeţit despre sfârşitul captivităţii babiloniene: 

 
Controversa lui Dumnezeu cu naţiunile 

 
„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel către mine: ‚Ia acest pahar al mâniei din mâna Mea şi fă 

ca toate naţiunile, la care te trimit, să bea. Vor bea, se vor mişca şi vor înnebuni, din pricina săbiei pe care o 
voi trimite între ele.’ 

Atunci am luat paharul din mâna Domnului şi am făcut ca toate naţiunile la care mă trimisese Domnul să 
bea: şi anume, Ierusalim şi toate cetăţile lui Iuda, regii lor şi prinţii lor, pentru a le face o pustie, o uimire, un 
şuierat şi un blestem aşa cum este astăzi; faraon, regele Egiptului şi slujitorii lui, preoţii lui şi tot poporul lui; 
tot poporul amestecat, toţi regii ţării Uţ, toţi regii filistenilor, Ascalonului, Gazei şi Ecronului, rămăşiţei 
Asdodului, Edom, Moab, copiii lui Amon şi toţi regii Tirului; toţi regii Sidonului, regii insulelor care sunt 
dincolo de mare, Dedan şi Tema, Buz şi toate cele ce sunt în cele mai îndepărtate colţuri; toţi regii Arabiei, 
toţi regii poporului amestecat care locuieşte în deşert, toţi regii lui Zimri, toţi regii Elamului, toţi regii 
Mediei, toţi regii din nord, de departe şi de aproape, unul cu altul şi toate împărăţiile lumii care sunt pe faţa 
pământului; şi împăratul Şeşacului va bea după ele. 

De aceea, aşa să le spui: ‚Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: Beţi şi îmbătaţi-vă, vărsaţi 
şi cădeţi şi nu vă mai ridicaţi, din pricina săbiei pe care o voi trimite între voi. Şi dacă vor refuza să ia 
paharul din mâna ta ca să îl bea, să le spui: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Cu siguranţă veţi bea. Căci iată, 
încep să aduc rău peste cetatea care se numeşte cu Numele Meu, iar voi să nu fiţi pedepsiţi în întregime? Nu 
veţi rămâne nepedepsiţi; căci voi chema o sabie peste toţi locuitorii pământului, spune Domnul oştirilor. 

De aceea, profeţeşte-le aceste cuvinte şi spune-le: Domnul va răcni de sus şi va răsuna glasul Lui din 
locuinţa Sa sfântă; cu putere va răcni asupra locuitorilor lui; va da un strigăt, ca cei care calcă strugurii, 
împotriva tuturor locuitorilor pământului. Un zgomot va ajunge până la marginile pământului, căci Domnul 
are o controversă cu naţiunile, intră la judecată cu orice făptură; pe cei răi îi va da săbiei, spune Domnul. Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor: Iată, răul va merge din naţiune în naţiune şi o mare furtună se va ridica de pe 
coastele pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul vor fi de la un capăt al pământului la altul; nu vor fi 
plânşi, nici strânşi, nici îngropaţi; vor fi un gunoi pe pământ.’” Ieremia 25:15-33. 

Acesta este destinul înfiorător spre care se grăbesc toate naţiunile pământului. Pentru acea mare bătălie se 
înarmează toate. Multe dintre ele visează la o federaţie şi stăpânire universală; dar Dumnezeu a spus despre 
stăpânirea universală a acestui pământ: „Nu va mai fi până nu va veni Cel căruia Îi aparţine de drept şi I-o 
voi da Lui”. Ezechiel 21:27. Ultima revoluţie generală va fi la venirea „Seminţei căreia i-a fost făcută 
făgăduinţa” (Galateni 3:19), care va lua atunci împărăţia pentru Sine. Încă puţin timp mai sunt întârziate 
aceste judecăţi, pentru ca toţi să aibă ocazia să schimbe armele cărnii cu sabia Spiritului, Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este „puternic prin Dumnezeu să răstoarne fortăreţele, doborând la pământ imaginaţiile şi 
orice lucru înalt care se înalţă împotriva cunoştinţei de Dumnezeu şi aducând în captivitate orice gând la 
ascultarea de Hristos”. 2 Corinteni 10:4, 5. 

Această captivitate înseamnă libertate. Prin Cuvântul lui Dumnezeu am ieşit din robia babiloniană a 
mândriei şi încrederii în sine la libertatea bunătăţii lui Dumnezeu. Cine va da atenţie chemării de a ieşi şi de a 
schimba robia tradiţiei şi speculaţiei omeneşti cu libertatea pe care o dă Cuvântul adevărului etern al lui 
Dumnezeu? 

 
- The Present Truth, 11 martie 1897 
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46. Făgăduinţele făcute lui Israel 
 

Seminţiile pierdute ale lui Israel 
 

xistă ideea populară, aproape universală, că în timpul captivităţii babiloniene, zece din cele 
douăsprezece seminţii s-au pierdut pe deplin şi că numai două seminţii puteau fi adunate pentru a se 

întoarce în Palestina la încheierea celor şaptezeci de ani. Atât de înrădăcinată este această idee încât aproape 
oricine cunoaşte imediat la ce se referă expresia „cele zece seminţii pierdute” ori de câte ori este folosită. Nu 
ne vom opri să cercetăm cum a apărut această idee, ci ne vom mulţumi precizând ceea ce Biblia are de spus 
despre subiectul israeliţilor pierduţi. 

 
Iuda şi Israel 

 
Mai întâi, este bine să observăm o concepţie greşită privind termenii „Iuda” şi „Israel”. Când împărăţia a 

fost împărţită după moartea lui Solomon, partea de sud, formată din seminţiile lui Iuda şi Beniamin, era 
cunoscută ca împărăţia lui Iuda, având drept capitală Ierusalimul; în timp ce partea de nord, formată din 
celelalte seminţii, era cunoscută ca împărăţia lui Israel, a cărei capitală era Samaria. Această împărăţie de 
nord a fost prima luată captivă şi se presupune că seminţiile care o formau s-au pierdut. Concepţia greşită 
este aceea că termenul „evrei” se referă numai la poporul din împărăţia de sud, şi anume, la seminţiile lui 
Iuda şi Beniamin şi că termenul „israeliţi” vizează numai acele seminţii care compuneau împărăţia de nord, 
crezându-se că s-au pierdut. Mergând mai departe pe linia acestei presupuneri, „imaginaţia neguvernată” a 
unor teologi speculativi a închipuit că oamenii cunoscuţi în general ca evrei sunt doar din seminţiile lui Iuda 
şi Beniamin şi că rasa anglo-saxonă, mai exact, poporul din Marea Britanie şi America sunt israeliţi sau, cu 
alte cuvinte, „zece seminţii pierdute” descoperite. 

 
Caracter, nu naţionalitate 

 
Este uşor de văzut cum a apărut această idee. Provine din eşecul absolut de a înţelege făgăduinţele 

Evangheliei. A fost inventată cu scopul de a face rasa anglo-saxonă moştenitoare a făgăduinţelor lui Avraam, 
pierzându-se din vedere faptul că acele făgăduinţe îmbrăţişează întreaga lume, indiferent de naţionalitate şi 
că „Dumnezeu nu face diferenţă între persoane, ci în orice naţiune, cel care se teme de El şi lucrează 
neprihănirea este acceptat de El”. Fapte 10:34, 35. Dacă oamenii ar fi crezut că „un adevărat israelit” este 
„cel în care nu este vină” (Ioan 1:47), ar fi văzut nebunia ideii că, indiferent cât de răi sau necredincioşi pot fi 
oamenii, trebuie să fie israeliţi doar pentru că fac parte dintr-o anumită naţiune. Dar ideea unei biserici 
naţionale şi a unei religii naţionale fascinează, pentru că este mult mai plăcut pentru oameni să presupună că 
trebuie să fie mântuiţi în masă, indiferent de caracter, în loc de credinţa şi neprihănirea individuală. 

 
Termeni biblici care îndepărtează 

distincţiile nefondate 
 

Câteva texte din Scriptură sunt suficiente pentru a arăta că termenii „iudeu” (sau evreu) şi „israelit” sunt 
folosite interschimbabil, fiecare putând fi aplicat aceleiaşi persoane. De exemplu, în Estera 2:5 citim că „în 
capitala Susa era un anumit evreu, al cărui nume era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Chis, din Beniamin”. Dar 
în Romani 11:1 avem afirmaţia apostolului Pavel: „şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia 
lui Beniamin”; şi acelaşi apostol a spus: „eu sunt iudeu din Tars”. Fapte 21:39. Iată un om din seminţia lui 
Beniamin, un iudeu şi un alt om din aceeaşi seminţie, un israelit şi în acelaşi timp iudeu. 

Din nou, Ahaz a fost unul din regii lui Iuda şi a domnit în Ierusalim. Vezi 2 Regi 16:1, 2; Isaia 1:1. El era 
un descendent al lui David şi unul din strămoşii lui Isus după trup. 2 Regi 16:2; Matei 1:9. Cu toate acestea, 
în 2 Cronici 28:19, într-un raport al invaziei „sudului lui Iuda” de către filisteni, ni se spune că „Domnul l-a 
umilit pe Iuda din cauza păcatelor lui Ahaz, regele lui Israel; căci l-a dezgolit pe Iuda şi l-a făcut să 
păcătuiască rău împotriva Domnului”. 

Când apostolul Pavel s-a întors la Ierusalim dintr-o călătorie misionară, „iudeii care erau din Asia, când l-
au văzut în templu, au stârnit tot poporul şi au pus mâinile pe el, strigând: ‚Bărbaţi din Israel, ajutaţi!’” Fapte 
21:27, 28. 

Cititorul poate vedea cu uşurinţă naturaleţea acestui fapt când îşi aminteşte că toate cele douăsprezece 
seminţii proveneau dintr-un singur om, Iacov sau Israel. Termenul „Israel” se poate deci aplica oricărei 

E 
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seminţii; în timp ce, din cauza proeminenţei lui Iuda, termenul „iudeu” a devenit aplicabil fiecărui copil al lui 
Israel, indiferent de seminţie. Vorbind despre legăminte, Dumnezeu spune că va „face un nou legământ cu 
casa lui Israel şi cu casa lui Iuda” (Evrei 8:8), cu scopul de a arăta în mod indiscutabil că noul legământ se 
face cu tot poporul, neîmpărţit, la fel ca vechiul legământ. 

Astfel vedem că termenul „iudeu” este aplicat în mod corect aceluiaşi popor căruia i se aplică termenul 
„israelit”; dar nu trebuie să uităm că, în mod strict vorbind, „nu este iudeu cel care este pe din afară iudeu; iar 
circumcizie nu este cea din afară, în carne; circumcizia este cea a inimii, în spirit şi nu în literă, a cărei laudă 
nu este de la omeni, ci de la Dumnezeu.” Romani 2:28, 29. Însemnarea seminţiilor a fost pierdută printre 
evrei, dar aceasta nu face nici o diferenţă; ei pot fi numiţi israeliţi la fel de mult ca evrei; dar nici unul din 
termeni nu se poate aplica în mod corect decât celor care au credinţă reală în Isus Hristos; şi ambii termeni, 
vorbind în sens strict biblic, sunt aplicabili doar celor care au o astfel credinţă, chiar dacă sunt englezi, greci 
sau chinezi. 

 
Nimeni din seminţiile „pierdute” 

 
Acum să vorbim despre „seminţiile pierdute”. Faptul că cele zece seminţii nu s-au pierdut mai mult la 

încheierea captivităţii babiloniene decât la începutul ei este la fel de clar în Scriptură ca faptul că seminţiile 
lui Iuda şi Beniamin nu au fost pierdute. De unde putem şti că aceste două seminţii nu au fost pierdute din 
vedere? – Prin simplul fapt că găsim referire la ele după captivitate; oamenii care aparţineau acelor seminţii 
sunt menţionaţi pe nume. În acelaşi fel, ştim că celelalte seminţii au existat în mod distinct după captivitate 
ca şi înainte. 

Nu tot poporul Israel a fost dus în Babilon; săracii şi cei mai puţin proeminenţi au fost lăsaţi în ţară. Dar 
majoritatea din toate seminţiile au fost duşi şi astfel, în proclamarea regală la încheierea celor şaptezeci de 
ani, permisiunea de a se întoarce a fost universală, după cum urmează: 

„În primul an al lui Cir, regele Persiei, pentru a se împlini Cuvântul Domnului prin gura lui Ieremia, 
Domnul a trezit inima lui Cir, regele Persiei, încât a făcut o proclamare regală în toată împărăţia sa, a scris-o, 
spunând: ‚Aşa vorbeşte Cir, regele Persiei: Domnul Dumnezeul cerului mi-a dat toate împărăţiile pământului 
şi m-a însărcinat să Îi construiesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Cine este între voi din tot poporul 
Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se ridice la Ierusalim, care este în Iuda şi să înalţe casa Domnului 
Dumnezeului lui Israel (El este Dumnezeu), care este în Ierusalim.’” Ezra 1:1-3. 

Permisiunea de a se întoarce era nelimitată, dar nici o seminţie nu a avut vreun avantaj. Toate seminţiile 
erau reprezentate, dar cei care rămâneau nu erau prin aceasta în mod necesar pierduţi. Despre o familie nu se 
poate spune că este „pierdută” pentru că trăieşte într-o ţară străină. Mai târziu, Artaxerxe a scris în ordinul 
său: „Fac un decret ca toţi cei din poporul lui Israel, din preoţii şi leviţii ţinutului meu, care vor să meargă de 
bună voie la Ierusalim, să vină cu tine.” Ezra 7:13. 

 
„Tot Israelul” reprezentat 

 
Imediat după proclamaţia lui Cir, citim: „Atunci s-au ridicat părinţii cei mai de seamă ai lui Iuda şi 

Beniamin, preoţii şi leviţii, împreună cu toţi cei cărora le trezise Dumnezeu spiritul, pentru a construi casa 
Domnului care este în Ierusalim”. Ezra 1:5. Ştim că serviciile sanctuarului erau restabilite şi nimeni în afară 
de leviţi nu putea să intre în slujba lor; iar în Ezra 3:10-12, citim că, atunci când temelia templului a fost 
aşezată, „au pus preoţii înveşmântaţi cu trompetele şi leviţii, fii lui Asaf să laude pe Domnul”. Chiar şi după 
învierea şi înălţarea lui Hristos citim despre Barnaba, „un levit şi unul din ţara Ciprului”. Fapte 4:36. 

În Luca 2:36-38 citim despre „Ana, o profeteasă, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer”, care L-a 
recunoscut pe copilul Isus ca fiind Domnul „şi a vorbit despre El tuturor celor care aşteptau răscumpărarea 
din Ierusalim”. 

Aici avem reprezentanţi din două seminţii despre care se presupunea că au dispărut în mod misterios, 
menţionaţi pe nume ca locuind în Ierusalim. Este cert că un lucru nu se poate pierde când ştii exact unde se 
află. 

Celelalte seminţii nu sunt specificate, dar în Ezra 2:70 citim: „Astfel, preoţii, leviţii, câţiva din popor, 
cântăreţii, uşierii, slujitorii Templului au locuit în cetăţile lor, şi tot Israelul în cetăţile lor.” 

Când apostolul Pavel era la judecată pentru viaţa sa înaintea regelui Agripa, a spus: „Acum stau şi sunt 
judecat pentru speranţa făgăduinţei făcute de Dumnezeu părinţilor noştri, a cărei împlinire este aşteptată de 
cele douăsprezece seminţii ale noastre, care slujesc zi şi noapte, necurmat lui Dumnezeu”. Fapte 26:6, 7. 
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Aici aflăm că cele douăsprezece seminţii existau în zilele apostolului Pavel şi aşteptau în speranţă împlinirea 
făgăduinţei pe care Dumnezeu a făcut-o părinţilor. 

Din nou, apostolul Iacov s-a adresat în epistola sa „celor douăsprezece seminţii care sunt risipite”. Iacov 
1:1. 

Aici avem suficiente dovezi că nici una din seminţiile lui Israel nu a fost vreodată pierdută mai mult decât 
cealaltă. Toate distincţiile de seminţie s-au pierdut acum şi nici un iudeu nu poate spune cărei seminţii 
aparţine, astfel că, într-un anumit sens, nu doar zece, ci toate seminţiile lui Israel sunt pierdute acum, deşi 
toate cele douăsprezece seminţii sunt reprezentate în poporul evreu risipit pe tot pământul. Oricum, 
Dumnezeu ţine lista şi în lumea care va veni, fiecare va fi aşezat în locul potrivit lui, căci cetatea pe care o 
aştepta Avraam, capitala moştenirii făgăduite lui şi seminţei lui, Noul Ierusalim, are douăsprezece porţi şi pe 
porţi sunt „numele celor douăsprezece seminţii ale copiilor lui Israel”. Apocalipsa 21.12. 
 

Pe cine socoteşte Domnul ca israelit 
 

Ultimele două texte sugerează un alt fapt, şi anume că recunoaşterea triburilor de către Dumnezeu nu este 
aceeaşi cu recunoaşterea omului. „Omul se uită la arătarea exterioară, dar Domnul se uită la inimă” (1 
Samuel 16:7) şi „iudeu nu este cel pe dinafară;... ci acela care este în interior; iar circumcizie este aceea a 
inimii.” Romani 2:28, 29. Toţi cei care sunt mântuiţi vor „intra pe porţi în cetate” (Apocalipsa 22:14), dar 
fiecare dintre aceste porţi are numele uneia din cele douăsprezece seminţii, arătând că cei mântuiţi compun 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Aceasta este de asemenea evident din faptul că „Israel” înseamnă 
cuceritor. Epistola lui Iacov se adresează celor douăsprezece seminţii, totuşi nu este nici un creştin care să nu 
ştie că învăţătura şi făgăduinţele sunt pentru el. 

Şi acest lucru ne aduce în faţa faptului că, în realitate, toate seminţiile s-au pierdut, „căci toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Romani 3:23. „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare se întorcea 
spre drumul lui; iar Domnul a pus asupra Lui fărădelegea noastră, a tuturor” (Isaia 53:6); de aceea, când a 
venit Domnul Isus, a spus: „Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” Luca 19:10. El a 
declarat: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15:24), chiar în momentul când 
oferea o binecuvântare unei sărmane femei canaanite, una din descendenţii acelor păgâni care locuiau în ţară 
înainte de zilele lui Iosua. 

În acest fel am localizat seminţiile pierdute ale lui Israel. Nu doar zece, ci toate seminţiile s-au pierdut, 
atât de pierdute încât singura lor speranţă de mântuire este moartea şi învierea lui Hristos. În această condiţie 
ne găsim noi şi de aceea putem citi cu încântare, ca aparţinându-ne nouă, făgăduinţele referitoare la 
strângerea lui Israel, pe care o vom lua în considerare data următoare. 

 
- The Present Truth, 13 mai 1897 
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47. Strângerea lui Israel 
 

Legământul cel veşnic încheiat 
 

unoscute de Dumnezeu sunt toate lucrările de la întemeierea lumii.” Fapte 15:18. 
„Şi El Îl va trimite pe Isus Hristos, care a fost mai înainte predicat vouă; pe care cerul trebuie să Îl 

primească până la restaurarea tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi 
prooroci de când a început lumea.” Fapte 3:20, 21. 

„Despre El mărturisesc toţi profeţii.” Fapte 10:43. 
Strângerea finală a poporului lui Dumnezeu şi stabilirea lor pe pământul restaurat a fost subiectul 

profeţilor de la cădere şi ca o consecinţă inevitabilă, cu toţii au adus mărturie că toţi cei ce cred în Hristos vor 
primi iertarea păcatelor, de vreme ce doar prin iertarea păcatelor vor avea loc strângerea şi restaurarea. Să 
privim câteva din aceste profeţii care vorbesc despre aceste lucruri şi care vor fi reprezentative pentru altele. 
Luăm mai întâi capitolul 11 din Isaia. 

„Se va întâmpla că o nuia (un lăstar, R.V.) va ieşi din tulpina lui Isai şi o Ramură va răsări din rădăcinile 
lui; Spiritul Domnului se va odihni peste El, Spirit de înţelepciune şi pricepere, Spirit de sfat şi de putere, 
Spiritul cunoştinţei şi Spirit de temere de Domnul; Îl va face de o înţelegere ageră în temerea de Domnul; nu 
va judeca după privirea ochilor Săi, nici nu va mustra după cum Îi aud urechile, ci va judeca cu neprihănire 
pe sărac; va mustra cu dreptate pe cel smerit al pământului; va lovi pământul cu nuiaua gurii Lui şi cu 
suflarea buzelor Lui va nimici pe cei răi”. (Comparaţi cu 2 Tesaloniceni 2:8) 

„Neprihănirea va fi brâul coapselor Lui şi credincioşia – brâul mijlocului Său. Lupul va locui împreună cu 
mielul, leopardul va sta joc lângă un copil; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor sta împreună şi un 
copilaş le va mâna. Vaca şi ursul se vor hrăni, puii lor vor sta împreună; leul va mânca paie ca boul. Pruncul 
de sân se va juca în gaura aspidei şi copilaşul înţărcat va pune mâna pe vizuina basilicului. Nu se vor răni, 
nici nu se vor nimici pe muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca apele 
care acopăr marea.” Versetele 1-9. 

 
Istoria Evangheliei rezumată 

 
Aici avem un rezumat al întregii istorii a Evangheliei, inclusiv ştergerea păcatului şi a păcătoşilor şi 

stabilirea celor neprihăniţi pe pământul înnoit, când „cei blânzi vor moşteni pământul şi se vor bucura în 
belşug de pace” Psalmul 37:11, împreună cu versetele 9, 10. 

După ce a oferit întreaga istorie, aşa cum am citit, profetul intră mai mult în detalii. Întorcându-se de la 
punctul în care a început, continuă: 

„În ziua aceea va fi o Rădăcină a lui Isai, care va sta ca steag al poporului, pe el îl vor căuta neamurile şi 
odihna lui va fi glorioasă. Şi se va întâmpla în acea zi că Domnul Îşi va întinde a doua oară mâna pentru a 
recupera rămăşiţa poporului Său, care va fi lăsată, din Asiria în Egipt, de la Patros, de la Cuş, de la Elam, de 
la Şinear, de la Hamat şi din insulele mării. Va pune un steag pentru naţiuni şi va aduna pe exilaţii lui Israel, 
va strânge pe risipiţii lui Iuda din cele patru colţuri ale pământului.” Versetele 10-12. 

Despre această strângere a celor aleşi din cele patru colţuri ale pământului citim de asemenea în Matei 
24:31. Puterea prin care această strângere va fi îndeplinită nu va fi mai mică decât cea manifestată atunci 
când Domnul Şi-a întins prima oară mâna pentru a-Şi strânge poporul; căci citim: „Va fi o cale pentru 
rămăşiţa poporului Meu, care va fi lăsată, din Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieşit din ţara 
Egiptului.” Isaia 11:16. 

 
„Iată Dumnezeul vostru” 

 
Despre această strângere, atât despre prima cât şi despre ultima, citim şi în capitolul 40 din Isaia. 

Predicarea Evangheliei, inclusiv iertarea păcatelor, oferirea Mângâietorului, a Spiritului Sfânt, aşezarea lui 
Dumnezeu ca singura Putere din univers, Creatorul şi Susţinătorul şi anunţul venirii Domnului în slavă se 
găsesc toate acolo. Apoi în solia „Iată Dumnezeul vostru” citim: 

„Iată, Domnul Dumnezeu va ieşi cu mână puternică şi braţul Lui va guverna pentru El; iată, răsplata Lui 
este cu El (comparaţi cu Apocalipsa 22:12), şi lucrarea înaintea Lui. El Îşi va hrăni turma ca un păstor; va 
strânge mieii cu braţul Său, îi va aduce la sânul Lui şi cu blândeţe îi va conduce pe cei tineri.” Versetele 10, 
11. 

C
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Mai înainte am citit despre strângerea oilor pierdute ale casei lui Israel într-o singură turmă, aşa încât vor 
fi „o turmă şi un Păstor”; aici vedem că strângerea începe cu predicarea Evangheliei şi se încheie numai la 
venirea Domnului în slavă cu îngerii Săi; mai departe, citim că puterea şi slava venirii Domnului sunt 
identice cu puterea care trebuie să însoţească predicarea Evangheliei. 

 
Oile pierdute sub apostazie 

 
În versetele următoare citim despre condiţia oilor pierdute ale casei lui Israel şi cum păstorii necredincioşi 

risipesc oile în loc să le strângă: 
„Fiul omului, profeţeşte împotriva păstorilor lui Israel, profeţeşte şi spune-le: Aşa vorbeşte Domnul 

Dumnezeu către păstori: ‚Vai de păstorii lui Israel care se hrănesc pe ei înşişi! Nu ar trebui ca păstorii să 
hrănească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, le omorâţi pe cele grase; dar nu hrăniţi turma. 
Pe cele bolnave nu le-aţi întărit, nu le-aţi vindecat, nu aţi legat pe cele rănite, nu aţi adus înapoi pe cele 
rătăcite, nu aţi căutat pe cele pierdute; ci cu forţă şi cruzime le-aţi stăpânit. Ele s-au risipit, pentru că nu 
exista un păstor; au devenit hrana tuturor fiarelor câmpului, când au fost risipite. Oile Mele au rătăcit pe toţi 
munţii şi pe fiecare deal înalt; da, turma Mea a fost risipită pe toată faţa pământului şi nimeni nu a căutat-o’. 

De aceea, voi, păstorilor, auziţi Cuvântul Domnului: ‚Cât trăiesc, spune Domnul, pentru că turma Mea a 
devenit o pradă şi hrana fiecărei fiare a câmpului, pentru că nu era nici un păstor, pentru că păstorii Mei nu 
au căutat-o, ci s-au hrănit pe ei înşişi şi nu au hrănit turma, de aceea, voi, păstorilor, ascultaţi Cuvântul 
Domnului: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Iată, Eu sunt împotriva păstorilor şi Îmi voi cere turma din 
mâna lor şi îi voi opri să mai hrănească turma; păstorii nu se vor mai hrăni pe ei înşişi, pentru că Îmi voi 
elibera turma din gura lor, pentru a nu fi hrană pentru ei’. Căci aşa vorbeşte Domnul: ‚Iată, Eu, chiar Eu Îmi 
voi căuta oile şi le voi cerceta. Cum îşi cercetează un păstor turma în ziua când este în mijlocul oilor risipite, 
aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi scăpa din toate locurile în care au fost risipite în ziua înnourată şi 
întunecată. Le voi scoate afară din popor şi le voi strânge din toate ţările, le voi aduce în ţara lor şi le voi 
hrăni pe munţii lui Israel prin râuri şi în toate locurile locuite din ţară. ’” (Comparaţi cu Romani 4:18). 

„Voi pune un singur Păstor peste ele şi El le va hrăni, pe robul Meu David; El le va hrăni şi va fi Păstorul 
lor. Şi Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor şi slujitorul Meu David, un Prinţ printre ele; Eu, Domnul, am 
vorbit. Voi face cu ele un legământ de pace, voi îndepărta toate fiarele din ţară (comparaţi cu Isaia 11:6-9); 
ele vor locui în siguranţă în pustie şi vor dormi în păduri. Le voi face pe ele şi locurile din jurul dealului Meu 
o binecuvântare; le voi da ploaie la vreme, vor fi ploi de binecuvântare. Copacul câmpului îşi va da rodul şi 
pământul va da roadele, vor fi în siguranţă în ţara lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, când am rupt legăturile 
jugului lor şi le-am eliberat din ţara celor care se slujeau de ei. Nu vor mai fi o pradă pentru păgâni, fiarele 
câmpului nu le vor mai devora; ci vor locui în siguranţă şi nimeni nu le va mai face să se teamă.” Ezechiel 
34:1-13, 23-28. 

 
Strânse prin înviere 

 
Cum anume va fi îndeplinită această ultimă strângere ni se spune în capitolul 37: 
„Mâna Domnului a fost peste mine şi m-a dus în Spiritul, m-a aşezat în mijlocul văii pline de oase şi m-a 

făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur; şi iată, erau foarte multe în valea deschisă, şi erau foarte uscate. Şi 
El mi-a spus: ‚Fiul omului, pot trăi aceste oase? ’ Şi eu am răspuns: ‚O, Doamne, Dumnezeule, Tu ştii’. 

Din nou, mi-a spus: ‚Profeţeşte pentru aceste oase şi spune-le: ‚O, oase uscate, auziţi Cuvântul Domnului. 
(Comparaţi cu Ioan 5:25-29) Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu acestor oase: ‚Iată, voi face să intre suflare în 
voi şi voi aduce carne peste voi şi vă voi acoperi cu piele; şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul’”. 

Am profeţit aşa cum mi s-a poruncit; şi în timp ce profeţeam, a fost un zgomot şi un cutremur şi oasele s-
au apropiat unele de altele, os de os. Şi când m-am uitat, iată, muşchii şi carnea au apărut pe ele şi pielea le-a 
acoperit; dar nu era suflare în ele. Atunci mi-a spus: ‚Profeţeşte pentru vânt, profeţeşte, fiu al omului şi spune 
vântului: ‚Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Vino din cele patru vânturi, suflare, şi suflă peste aceşti morţi 
ca să trăiască’. Am profeţit aşa cum mi-a poruncit şi suflarea a intrat în ele, au trăit şi au stat în picioare, o 
armată extrem de mare. 

Apoi mi-a zis: ‚Fiul omului, aceste oase sunt toată casa lui Israel; iată, ei spun: ‚Oasele noastre sunt 
uscate şi speranţa noastră pierdută; suntem pierduţi. De aceea, profeţeşte şi spune-le: ‚Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: Iată, poporul Meu, voi deschide mormintele voastre şi vă voi face să ieşiţi din morminte şi vă voi 
aduce în ţara lui Israel. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul, când v-am deschis mormintele, v-am scos din 
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mormintele voastre şi voi pune Spiritul Meu în voi, iar voi veţi trăi şi vă voi aşeza în ţară; atunci veţi şti că 
Eu, Domnul, am vorbit şi am împlinit’, spune Domnul.” Versetele 1-14. 

 
“Toată casa lui Israel” 

 
Astfel, vedem că făgăduinţa Domnului către David că va numi un loc pentru Israel şi îi va sădi acolo, ca 

să locuiască într-un loc al lor şi să nu mai fie îndepărtaţi şi nici apăsaţi (2 Samuel 7:10), va fi împlinită prin 
învierea morţilor. Şi această strângere a lui Israel, singura care a fost vreodată făgăduită, îmbrăţişează pe toţi 
cei credincioşi din toate veacurile; căci atunci când Domnul vorbeşte, „toţi cei care sunt în morminte vor auzi 
glasul Lui şi vor ieşi afară”. 

Am văzut că această strângere trebuie să fie din „toată casa lui Israel”; versetele care urmează arată că, în 
acea vreme, nu va mai fi nici o împărţire a împărăţiei, ci numai „o turmă şi un păstor”: 

„Cuvântul Domnului a venit din nou la mine, spunând: ‚Mai mult, tu, fiul omului, ia o bucată de lemn şi 
scrie pe el: Pentru Iuda, pentru copiii lui Israel şi tovarăşii lor; apoi ia cealaltă bucată de lemn şi scrie pe el: 
Pentru Iosif, lemnul lui Efraim şi pentru toţi copiii lui Israel, tovarăşii lui; şi uneşte-le într-o singură bucată 
de lemn; şi ei vor deveni una în mâna ta. Când copiii oamenilor îţi vor vorbi, spunând: ‚Nu ne spui ce 
înseamnă lucrul acesta?’, spune-le: ‚Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua lemnul lui Iosif, care este 
în mâna lui Efraim şi seminţiile lui Israel, tovarăşii lui şi le voi pune împreună cu el, şi cu lemnul lui Iuda, şi 
le voi face un singur lemn, iar ei vor fi una în mâna Mea. Lemnele pe care ai scris vor fi în mâna ta înaintea 
ochilor tăi. Să le spui: ‚Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua pe copiii lui Israel dintre păgâni, 
oriunde ar fi ei, şi îi voi strânge de fiecare parte şi îi voi aduce în ţara lor; îi voi face o singură naţiune în 
ţara de pe munţii lui Israel; şi un singur Rege va fi regele lor; nu vor mai fi două naţiuni, nu vor mai fi 
împărţiţi în împărăţii; nu se vor mai pângări cu idolii lor, nici cu lucrurile lor detestabile, nici cu vreuna din 
fărădelegile lor; ci îi voi scoate din toate locuinţele lor în care au păcătuit şi îi voi curăţa; astfel vor fi 
poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul lor. Slujitorul Meu, David, va fi rege peste ei; şi ei toţi vor avea un 
singur Păstor; vor umbla în judecăţile Mele, vor respecta legile Mele şi le vor împlini. Vor locui în ţara pe 
care am dat-o slujitorului Meu Iacov, în care au locuit părinţii voştri; vor locui în ea, ei, copii lor şi copiii 
copiilor lor pentru totdeauna; şi slujitorul Meu, David va fi prinţul lor pentru totdeauna’”. Ezechiel 37:15-25. 

Acum observaţi în mod deosebit ce urmează: 
„Mai mult, voi face un legământ de pace cu ei; va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi aşeza, îi voi înmulţi 

şi voi aşeza sanctuarul Meu în mijlocul lor pentru totdeauna. Cortul Meu va fi cu ei; da, Eu voi fi Dumnezeul 
lor şi ei vor fi poporul Meu. (Comparaţi cu Apocalipsa 21:1-3) Şi păgânii vor şti că Eu, Domnul, sfinţesc pe 
Israel, când sanctuarul Meu va fi în mijlocul lor pentru totdeauna.” Versetele 26-28. 

 
Judecăţile lui Dumnezeu cu toate naţiunile 

 
Faptul că eliberarea lui Israel nu este doar o chestiune locală, este în mod limpede arătat de pedeapsa care 

a ameninţat Babilonul în capitolul 5 din Ieremia. La sfârşitul celor şaptezeci de ani de captivitate Dumnezeu 
Îşi propusese să aducă această pedeapsă; dar, aşa cum am văzut deja, Israel nu era pe deplin pregătit să fie 
strâns la acea vreme. Din acea zi şi până acum, mulţi din poporul lui Dumnezeu sunt în Babilon, astfel încât 
Cuvântul vine în aceste ultime zile, ca şi atunci, spunând: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu!”. Ieremia 
51:45; Apocalipsa 18:4. Totuşi, Dumnezeu a început pedepsirea Babilonului atunci, iar următoarele versete 
ne vor arăta că făgăduinţele către Israel şi ameninţările cu pedepsirea asupritorilor lor privesc tot pământul: 

„Aşa a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel către mine: ‚Ia paharul vinului acestei mânii din mâna Mea şi 
fă ca toate naţiunile la care te trimit să-l bea. (Comparaţi cu Psalmul 75:8; Apocalipsa 14:9, 10). Vor bea, vor 
fi ameţiţi, vor înnebuni, din pricina săbiei pe care o trimit în mijlocul lor’. Atunci am luat paharul din mâna 
Domnului şi am făcut ca toate naţiunile la care m-a trimis Domnul să-l bea; şi anume la Ierusalim, la cetăţile 
lui Iuda, la regii lor, la preoţii lor, ca să le fac o pustie, o uimire, un şuierat şi un blestem, ca astăzi; la faraon, 
regele Egiptului, la slujitorii lui şi la tot poporul lui; la toţi regii din nord, de departe şi de aproape, la toate 
împărăţiile lumii care sunt pe faţa pământului; şi regele Şeşacului va bea după ei. 

De aceea să le spui: ‚Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‚Beţi şi îmbătaţi-vă, vărsaţi, 
cădeţi şi nu vă mai ridicaţi, din pricina săbiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru. Şi dacă vor refuza să ia 
paharul din mâna ta şi să îl bea, să le spui: ‚Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Veţi bea cu siguranţă. Căci iată, 
încep să aduc rău asupra cetăţii care se numeşte cu Numele Meu, iar voi să nu fiţi pe deplin pedepsiţi? Nu 
veţi rămâne nepedepsiţi; căci voi chema o sabie peste toţi locuitorii pământului, spune Domnul oştirilor’. De 
aceea, profeţeşte împotriva lor aceste cuvinte şi spune-le: ‚Domnul va răcni din înalt şi va face să se audă 
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glasul Său din locuinţa Sa sfântă; va striga, aşa cum strigă cei ce calcă pe struguri, împotriva tuturor 
locuitorilor pământului. Un zgomot va ajunge chiar până la capătul pământului, căci Domnul are o 
controversă cu naţiunile, va intra la judecată cu orice făptură; pe cei răi îi va da săbiei’, spune Domnul. Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor: ‚Iată, răul va merge din naţiune în naţiune şi o mare furtună se va ridica din 
coastele pământului. Cei ucişi ai Domnului vor fi în ziua aceea de la un capăt al pământului la altul; nu vor fi 
plânşi, nici strânşi, nici îngropaţi; ei vor fi un gunoi pe pământ. Gemeţi, păstori, şi plângeţi; văitaţi-vă în 
cenuşă, voi căpetenii ale turmei, căci zilele măcelului şi ale nimicirii voastre s-au împlinit; veţi cădea ca un 
vas plăcut. Păstorii nu vor avea unde să fugă, nici căpeteniile turmei unde să scape. Un glas al strigătului 
păstorilor şi un şuierat al căpeteniilor turmei vor fi auzite; căci Domnul le-a distrus păşunea.’” Ieremia  
25:15-34. 

 
Timpul eliberării 

 
Observaţi că acesta este timpul pedepsirii păstorilor falşi, aşa cum s-a profeţit în Ezechiel 34, când Israel 

va fi strâns şi un legământ de pace se va face cu ei. Despre natura acestui legământ şi despre timpul când este 
făcut avem cea mai clară informaţie în cartea lui Ieremia, în mod special când citim în legătură cu pasajele 
deja citate. O schiţă a două capitole va fi suficientă pentru a completa istoria în ceea ce priveşte studiul 
nostru. 

Începem cu capitolul 30: 
„Cuvântul care a venit la Ieremia de la Domnul, spunând: ‚Aşa vorbeşte Dumnezeul lui Israel: Scrie toate 

cuvintele pe care ţi le-am spus într-o carte. Căci iată, vin zile, spune Domnul, când voi aduce din nou pe 
captivii poporului Meu Israel şi Iuda, spune Domnul; şi îi voi face să se întoarcă în ţara pe care am dat-o 
părinţilor lor şi o vor stăpâni.” Versetele 1-3. 

Aici ne aflăm pe un teren familiar. Aceste versete marchează timpul când lucrurile despre care se va vorbi 
mai târziu vor avea loc – când Dumnezeu Îşi aduce poporul înapoi în ţara lor. Astfel, continuăm: 

„Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul despre Israel şi Iuda. Căci aşa vorbeşte Domnul: ‚Am 
auzit un glas de tremur şi teamă, nu de pace. Întrebaţi-vă acum şi vedeţi dacă nu naşte vreun bărbat? Pentru 
ce văd fiecare bărbat cu mâinile pe coapse, ca o femeie în durerile naşterii şi toate feţele s-au îngălbenit? Vai! 
Căci ziua aceea este mare, nici una nu este ca ea; este timpul strâmtorării lui Iacov, dar el va fi izbăvit din ea. 
Căci se va întâmpla în acea zi, spune Domnul oştirilor, că voi rupe jugul lui de pe gâtul tău şi se vor rupe 
legăturile, străinii nu se vor mai servi de el; ci ei vor sluji Domnului Dumnezeului lor şi lui David, slujitorul 
Meu, pe care li-l voi ridica.’” Versetele 4-9. 

Comparaţi cu Daniel 12:1: „Atunci se va ridica Mihail, marele Prinţ care stă pentru copiii poporului tău şi 
va fi un timp de strâmtorare, cum n-a fost niciodată de când sunt naţiunile; în acel timp poporul tău va fi 
scăpat, oricine va fi găsit scris în carte.” Cu toate că poporul lui Dumnezeu va fi eliberat în timpul 
strâmtorării care precede imediat venirea Domnului, astfel încât nu li se va întâmpla nici un rău şi nici o 
plagă nu se va apropia de locuinţa lor (Psalmul 91), le este imposibil să se uite şi să vadă răsplătirea celor răi 
fără ca ei înşişi să nu fie umpluţi de teamă şi tremur; căci nu este un lucru mărunt atunci când se ridică 
Domnul. De aceea, El spune: 

„Nu te teme, robul Meu Iacov, spune Domnul; nu te înfricoşa, o, Israel; căci iată, te voi mântui de departe 
şi pe sămânţa ta din ţara captivităţii ei; Iacov se va întoarce şi va fi în odihnă, va fi liniştit şi nimeni nu îl va 
mai face să se teamă. Căci Eu sunt cu tine, spune Domnul, ca să te mântuiesc; deşi voi pune capăt pe deplin 
naţiunilor în care te risipisem, nu îţi voi pune capăt şi ţie, ci te voi corecta cu măsură, nu te voi lăsa totuşi 
nepedepsit.” Ieremia 30:10, 11. 

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Iată, voi aduce înapoi pe captivii din corturile lui Iacov şi voi avea 
milă de locuinţele lui; cetatea va fi zidită pe mormanul ei şi palatul va rămâne după modelul ei. Din mijlocul 
lor vor ieşi mulţumiri şi glasul lor se va înveseli; îi voi înmulţi şi nu vor fi puţini. Copiii lor de asemenea vor 
fi ca altădată, iar adunarea lor va fi întemeiată înaintea Mea şi voi pedepsi pe toţi cei care îi asupresc. Nobilii 
lor vor fi dintre ai lor şi guvernatorii vor ieşi din mijlocul lor; îl voi face să se apropie de Mine, iar el se va 
apropia; căci cine s-ar angaja să se apropie de Mine?’, spune Domnul. ‚Voi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi 
Dumnezeul vostru. Iată, furtuna Domnului vine cu furie, o furtună continuă (o vijelie care mătură totul în 
calea ei, R.V.); va cădea cu durere pe capul celor răi. Mânia aprinsă a Domnului nu se va întoarce până ce nu 
a făcut şi până ce nu a împlinit intenţiile inimii Lui; veţi lua în considerare aceasta în ultimele zile.’” 
Versetele 18-24. 



154 
 

Răscumpăraţi din mormânt 
 

„În aceeaşi vreme, spune Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor familiilor lui Israel, iar ei vor fi poporul 
Meu. Aşa vorbeşte Domnul, poporul care a scăpat de sabie a găsit har în pustie, chiar Israel, când l-am făcut 
să se odihnească. Domnul mi s-a arătat din vechime, spunând: „Da, te-am iubit cu o iubire eternă; de aceea 
cu bunătate iubitoare te-am atras.” Ieremia 31:1-3. 

„Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, naţiunilor şi rostiţi-l în insulele de departe şi spuneţi: 'Cel care a 
risipit pe Israel îl va strânge şi îl va păzi, cum face un păstor cu turma lui. Căci Domnul l-a răscumpărat pe 
Iacov, l-a răscumpărat din mâna celui care era mai puternic decât el. De aceea, vor veni şi vor cânta pe 
înălţimea Sionului, vor fugi împreună la bunătatea Domnului, pentru grâu, pentru vin, pentru ulei, pentru cei 
tineri ei turmei, iar sufletul lor va fi ca o grădină udată; nu vor mai suferi deloc.” Versetele 10-13. 

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Un glas s-a auzit în Rama, plâns şi bocet amar; Rahela îşi plângea copiii şi 
refuza să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. Aşa vorbeşte Domnul: ‚Opreşte-ţi plânsul şi ochii de lacrimi, 
căci lucrarea ta va fi răsplătită, spune Domnul; şi vor veni înapoi din ţara vrăjmaşului. Este speranţă la finalul 
tău, spune Domnul, copiii tăi vor veni din nou în hotarele lor.’” Versetele 15-17. 

Aici avem un alt ghid sigur referitor la locul în care ne aflăm sau, mai degrabă, la timpul tratat în profeţie. 
Ştim că această profeţie a fost parţial împlinită când Irod a ucis pe pruncii Betleemului. Matei 2:16-18. Dar 
Domnul spune celor care plâng că cei pierduţi vor veni din ţara vrăjmaşului (vezi 1 Corinteni 15:26) în 
hotarele lor. Astfel, vedem din nou că numai prin învierea morţilor se întorc captivii lui Israel şi sunt strânşi 
în ţara lor; şi observăm că timpul despre care citim acum în Ieremia este timpul când Dumnezeu întoarce pe 
captivii poporului Său. Astfel, vorbind despre aceeaşi perioadă, profetul continuă: 

“Iată, vin zile, zice Domnul, când voi semăna casa lui Israel şi casa lui Iuda cu sămânţa omului şi cu 
sămânţa fiarei. Şi se va întâmpla că aşa cum am vegheat asupra lor, pentru a-i smulge, a-i tăia, a-i distruge şi 
a-i apăsa, la fel voi veghea asupra lor ca să îi zidesc şi să îi sădesc, spune Domnul. În acele zile nu vor mai 
zice: ‚Părinţii au mâncat strugure acru şi dinţii copiilor s-au ascuţit’. Ci fiecare va muri pentru fărădelegea 
lui; orice om care mănâncă strugure acru, lui i se vor ascuţi dinţii.” Versetele 27-30. 

 
Noul legământ 

 
Având în vedere legătura, nu poate fi nici o îndoială cu privire la timpul la care se face referire; este 

timpul pedepsirii celor răi şi al răsplătirii celor neprihăniţi; timpul când poporul lui Dumnezeu va fi eliberat 
din toată răutatea şi asuprirea şi vor fi stabiliţi în ţară, ca să o stăpânească toată veşnicia, în pace şi 
neprihănire. Astfel, vorbind încă despre acelaşi timp, profetul continuă: 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda; nu după 
legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să îi scot din ţara Egiptului, 
legământ pe care ei l-au călcat, deşi le-am fost un soţ, spune Domnul. Ci acesta va fi legământul pe care îl 
voi face cu casa lui Israel; după acele zile, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntrul lor şi o voi scrie în 
inimile lor; voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu. Nici un om nu va mai învăţa pe aproapele său 
zicând: ‚Cunoaşte pe Domnul’, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic, până la cel mai mare, spune 
Domnul; căci le voi ierta fărădelegea şi nu Îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Aşa vorbeşte Domnul, 
care a dat soarele ca lumină ziua şi care a rânduit luna şi stelele ca lumină noaptea, care desparte marea când 
valurile ei mugesc; ‚Domnul oştirilor este Numele Lui: dacă aceste rânduieli se vor depărta de Mine, spune 
Domnul, atunci şi sămânţa lui Israel va înceta să mai fie o naţiune înaintea Mea pentru totdeauna’. Aşa 
vorbeşte Domnul: ‚dacă cerul de sus poate fi măsurat şi temeliile pământului cercetate, atunci voi lepăda şi 
Eu toată sămânţa lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune Domnul’”. Ieremia 31:31-37. 

Aici avem concluzia întregii chestiuni. O dată cu realizarea legământului, zilele exilului şi ale captivităţii 
s-au încheiat, iar poporul lui Dumnezeu locuieşte în prezenţa Sa neacoperită pentru totdeauna. Acel legământ 
încă rămâne să fie făcut; totuşi, prin credinţă vie, ne putem bucura de toate binecuvântările lui acum, la fel 
cum puterea învierii, prin care poporul lui Dumnezeu va fi stabilit în ţara lui în final, este puterea prin care ei 
sunt pregătiţi pentru acea zi slăvită. 

 
Vechiul şi noul legământ 

 
Am văzut mult de când studiem făgăduinţele făcute lui Israel de ce şi sub ce împrejurări a fost făcut 

vechiul legământ, când Israel a stat la poalele muntelui Sinai. Acela se numeşte primul sau vechiul legământ, 
nu pentru că nu a existat un legământ care să îl preceadă, ci pentru că a fost primul făcut „cu casa lui Israel şi 
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cu casa lui Iuda” – cu toată casa lui Israel, ca întreg vorbind. Legământul cu Avraam a fost făcut cu mai bine 
de patru sute de ani înainte şi îmbrăţişa tot ceea ce putea Dumnezeu să ofere vreunui om. În virtutea acelui 
legământ cu Avraam, confirmat de jurământul lui Dumnezeu, venim noi acum cu îndrăzneală la tronul 
harului şi găsim o puternică mângâiere în încercările noastre. Evrei 6:13-20. Toţi cei credincioşi sunt copiii 
lui Avraam. 

Dar Israelul din vechime s-a dovedit necredincios, a uitat sau a dispreţuit legământul cel veşnic făcut cu 
Avraam. Ei au dorit să umble prin vedere, nu prin credinţă. S-au încrezut mai degrabă în ei înşişi decât în 
Dumnezeu. În faţa testului, când Dumnezeu le-a amintit de legământul făcut cu Avraam şi, ca un ajutor al 
credinţei în puterea făgăduinţei Lui, le-a amintit de ceea ce deja făcuse pentru ei, în mod arogant au luat 
asupra lor responsabilitatea mântuirii lor şi au intrat într-un legământ din care nimic în afară de robie şi 
moarte nu putea veni. Totuşi, Dumnezeu, care rămâne credincios, deşi oamenii nu cred, a folosit chiar şi 
acest lucru ca o lecţie intuitivă, cu obiecte. Din umbră ei puteau învăţa realitatea; chiar şi robia lor conţinea 
profeţia şi făgăduinţa libertăţii. 

 
Când se va intra în noul legământ 

 
Dumnezeu nu Îşi lasă poporul acolo unde propria lor nebunie i-a dus. De aceea, a făgăduit un legământ 

nou. Nu pentru faptul că ar fi lipsit ceva din legământul făcut cu Avraam, ci El urma să facă acelaşi legământ 
cu tot poporul lui Israel, ca naţiune. Făgăduinţa noului legământ este încă valabilă, căci, prin jurământul lui 
Dumnezeu şi prin propria Lui jertfă, Isus a fost făcut „garanţia unui legământ mai bun”. Evrei 7:22. Astfel, 
la fel de sigur cum Isus a murit şi a înviat din nou, prin puterea acelei morţi şi învieri, tot Israelul va fi strâns, 
iar noul legământ veşnic stabilit cu ei – cu naţiunea neprihănită care păzeşte adevărul. Legământul va fi făcut 
numai cu Israel, totuşi nimeni nu este lăsat afară, căci oricine vrea, poate să vină. 

Când primul legământ a fost făcut cu tot Israelul, Dumnezeu a venit cu toţi îngerii, trâmbiţa lui 
Dumnezeu a sunat şi glasul Lui a cutremurat pământul în timp ce legea era rostită. Astfel, când noul 
legământ va fi făcut, tot Israelul va fi prezent – nimeni nu va fi nestrâns – „Dumnezeul nostru va veni şi nu 
va tăcea” (Psalmul 50:3); „Domnul Însuşi va coborî din cer cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4:16), „în slava Tatălui Său” „împreună cu toţi îngerii Săi sfinţi”. 
Matei 16:27; 25:31. Glasul Lui a cutremurat pământul; dar, de data aceasta, nu numai pământul va fi clătinat, 
ci şi cerul. Astfel, întregul univers va lua parte la această mare împlinire, iar Israelul lui Dumnezeu va fi 
astfel alipit „întregii familii din cer”. Prin crucea lui Hristos, „sângele legământului cel veşnic” este tronul lui 
Dumnezeu întemeiat; şi ceea ce mântuieşte pe cei pierduţi ai pământului este garanţia siguranţei eterne a 
fiinţelor necăzute. 

 
Prima stăpânire restaurată 

 
Încă o lecţie care trebuie menţionată la încheiere este că noul legământ nu aduce nimic nou, cu excepţia 

noului pământ, acela care a existat de la început. Oamenii pentru care este făcut au fost deja înnoiţi în 
Hristos. Prima stăpânire va fi restaurată. De aceea, nimeni sa nu creadă că se scuză pentru că nu a păzit 
poruncile lui Dumnezeu spunând că el este sub noul legământ. Nu; dacă el este în Hristos, atunci el este în 
(nu sub) legământul făcut cu Avraam şi, ca un fiu al lui Avraam, un moştenitor al lui Hristos, el are speranţă 
în noul legământ, a cărui garanţie este Hristos. Oricine nu se recunoaşte pe sine ca fiind din generaţia lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, si in tovărăşie cu Moise, David şi profeţii, nu are nici o bază de speranţă în noul 
legământ. Şi oricine se bucură în făgăduinţele noului legământ, binecuvântări pe care Spiritul Sfânt le face şi 
acum reale, trebuie să îşi amintească faptul că, in virtutea noului legământ, legea lui Dumnezeu este pusă in 
inimile noastre. Vechiul legământ nu a adus pe nimeni la ascultarea legii, dar noul legământ o face 
universală, aşa încât pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca apele care acopăr marea. De aceea, 

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare!” 
„Căci de la El şi prin El şi pentru El sunt toate lucrurile; a Lui să fie slava în veci. Amin.” 
 

- The Present Truth, 27 martie 1897 
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