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Aceasta este mai mult decât o teorie, mai mult 
decât un studiu. A-L urma pe Hristos în 
locul prea sfânt al sanctuarului ceresc este o 

experiență. Aceasta implică o umblare zilnică cu El.
Da, mulți au întâmpinat încercări grele în ultimul 

an. Mulți au îndurat durere de inimă și întristare. Dar 
prin harul lui Dumnezeu și prin marea Sa îndurare 
– iată-ne aici, încă pe pământul celor vii. Sunt atât de 
multe motive pentru care să fim recunoscători, atât de 
multe pentru care să înălțăm rugăciuni la tronul harului. 
În fața fiecăruia din noi este destul de mult lucru în 
2012, așa că, haideți să ne întărim spiritual! 

„Trebuie să ne strângem în jurul crucii. Hristos și El 
crucificat ar trebui să fie tema meditației, conversației și 
a celui mai fericit sentiment al nostru. Ar trebui să păs-
trăm în gândurile noastre fiecare binecuvântare pe care 
o primim de la Dumnezeu și, când înțelegem marea Sa 
dragoste, ar trebui să dorim să încredințăm orice lucru 
în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi.”1

Vă rugăm să împărtășiți aceste prelegeri cu 
credincioșii izolați și cu cei bolnavi, amintind:

Sabat, 10 decembrie 2011:  
  Rugăciune cu post
Duminică, 11 decembrie 2011:  
Dar special pentru noile misiuni.

 Fie ca Domnul să reverse marea Sa binecuvântare  
asupra tuturor celor care-L caută în acest timp special 
de consacrare!

1 Calea către Hristos, pg. 103, 104 engl.

„Timpul în care trăim cere acțiune reformatoare.”  
Testimonies, vol. 4, pg. 488 engl.

Isus, Fiul lui Dumnezeu:  • 
 Divinitatea lui Hristos

Dumnezeu în trup omenesc dăruiește  
mai mult decât putere omenească!   

Isus, Fiul omului: Umanitatea  • 
 lui  Hristos

Într-adevăr fratele nostru mai mare  
și totuși fără nici o pată de întinăciune

Isus, Marele nostru Preot• 
El înțelege, El mijlocește, El curățește

Noul Legământ• 
Având legea scrisă în inima noastră,  
victoria este acum posibilă

Sânge în Locul Prea Sfânt• 
Sanctuarul noului legământ este curățit  
prin sângele propriului Fiu al lui Dumnezeu

Marea Zi a Ispășirii• 
Acum este timpul să ne mărturisim păcatele  
și să ne căim de ele

Privind la Isus• 
În această lume întunecată, singura noastră 
speranță este de a privi în sus și a trăi prin credință

Îmbrățișând victoria• 
Speranță din sanctuar, exprimată în poezie
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Editorial

               n studiul contabilității,  
     se învață un principiu  
               de bază despre responsa- 
            bilitățile semnificative  
       implicate în înregistrarea și 
menținerea de informații financiare 
ale lucrurilor de valoare încredințate 
unei anume entități – fie aceasta o 
afacere, organizație, biserică, familie 
sau orice altceva. Contabilul trebuie să 
păstreze înregistrări precise, meticu-
loase ale tuturor tranzacțiilor care țin 
de entitate, înregistrând cea mai mare 
sumă până la cel mai mic cent ca debit 
sau credit, fiind înregistrat chiar și un 
penny. Aceste informații sunt păstrate 
într-un registru contabil. 

În același fel, Creatorul și Stă-
pânul universului păstrează de 
asemenea același tip de înregistrări 
vitale. În acest caz, cele mai valoroa-
se resurse ale comunității Sale sunt 
sufletele umane, făcute după chipul 
Său. El păstrează un registru con-
tabil al numelor lor și păstrează un 
bilanț minuțios al tuturor faptelor 
– atât bune, cât și rele. Aceasta este 
dorința sa arzătoare de a-i face 100% 
rezistenți la foc pentru eternitate, 
dar El nu vrea să facă aceasta fără 
consimțământul lor întreg, rațional și 
fără încrederea lor statornică în El.

În 1879, Domnul a prevăzut în-
tr-o viziune o scenă înspăimântătoare 
a marii zile de execuție a judecății 
Sale. În fața miilor de îngeri din jurul 
tronului Său, a fost deschisă o carte, 
purtând titlul de „Registrul cerului”, 
scris în litere de aur, care erau aseme-
nea unei flăcări de foc arzând. Acolo 
erau înregistrate nume și fapte bune.

Apoi a fost deschisă o altă carte. 
Aceasta conținea păcatele acelora 
care pretindeau a crede adevărul:

„Sub titlul general de egoism ve-
nea orice alt păcat. Erau de aseme-
nea titluri deasupra fiecărei coloane 
și sub acestea, în dreptul fiecărui 
nume erau înregistrate, în coloanele 
respective, păcatele mai mici.

„Sub lăcomie urma minciună, furt, 
tâlhărie, înșelătorie și zgârcenie; sub 
ambiție urma mândrie și extravaganță; 

gelozia stătea în 
capul răutății, invidiei 
și dușmăniei; și necumpă-
tarea era capul unei liste lungi 
de nelegiuiri îngrozitoare, precum 
desfrânarea, adulterul, îngăduința pa-
timilor animalice etc. În timp ce [serva 
Domnului] privea, a fost umplută 
de o durere nespusă și a exclamat: 
`Cine poate fi mântuit? Cine va sta 
îndreptățit înaintea lui Dumnezeu? 
Ale cui veșminte sunt fără pată? Cine 
este fără greșeală sub privirea unui 
Dumnezeu curat și sfânt?`”1

O chestiune solemnă,  
serioasă

„Când Cel Sfânt de pe tron 
întorcea ușor foile registrului și ochii 
Săi se opreau pentru un moment 
asupra unor persoane, privirea Sa 
părea a se întipări chiar în sufletele 
lor și, în același moment, fiecare cu-
vânt și acțiune a vieți trecea înaintea 
minților lor la fel de clar ca și cum ar 
fi fost însemnate înaintea privirii lor 
în litere de foc. I-a cuprins tremurul 
și fețele lor au devenit palide. La pri-
ma vedere, când erau în jurul tronu-
lui, ei erau de o indiferență ușuratică. 
Dar cum s-a schimbat înfățișarea lor 
acum!...

„O clasă era înregistrată ca o 
povară pentru pământ. În timp ce 
ochiul pătrunzător al Judecătorului se 
oprea asupra acestora, păcatele lor de 
neglijență erau dezvăluite distinct. ...

Această clasă a făcut suveran eul, 
lucrând doar pentru interese egoiste. Ei 
nu au fost bogați pentru Dumnezeu, 
nu au răspuns cerințelor Sale față de ei. 
Deși pretindeau a fi servii lui Hristos, ei 
nu au adus nici un suflet la El. ... 

Au fost amintite numele tuturor 
celor care mărturisesc adevărul. Unii 
erau condamnați pentru necredința 
lor, alții pentru că au fost servi leneși. 
Ei au îngăduit altora să îndeplineas-
că lucrarea în via Stăpânului... în 

timp ce ei serveau egoist intereselor 
lor temporare.”2

Care a fost răspunsul  
servei Domnului?

„Scena a trecut și mi-am dat seama 
că sunt încă pe pământ, nespus de 
mulțumitoare că ziua judecății lui 
Dumnezeu încă nu sosise și că ne este 
încă acordat acel timp prețios de probă 
în care să ne pregătim pentru veșnicie.”3

Cum rămâne cu noi?
Dragi frați, surori, prieteni: Cât 

de important este să ne ținem ochii 
ațintiți la sanctuarul ceresc, în timp 
ce cazul individual al fiecărui pretins 
credincios stă în așteptare în curte? 
Cu siguranță aceasta este o problemă 
de importanță vitală! Vrăjmașul su-
fletelor este permanent ocupat să ne 
abată gândurile departe de această re-
alitate. Așa că, haideți să fim înțelepți 
și hotărâți să ne concentrăm mințile 
noastre cu atenție la slujirea finală a 
Avocatului și Judecătorului nostru! 
Pe parcursul acestei Săptămâni de 
Rugăciune, fie ca să ne cercetăm fie-
care inimile noastre, să ne mărturisim 
și să părăsim păcatele noastre, și să-L 
implorăm pe Domnul cu seriozitate 
profundă, ca să nu fim cântăriți în 
balanță și găsiți cu lipsă!

Trimiteri
1 Testimonies, vol. 4, pg. 384, 385 engl.
2 Idem, pp 385, 386 engl.
3 Idem, pg. 387 engl.
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Vi n eri ,  2  decembrie  2011 

Isus,

Compilație din scrierile  

lui E.G. White

Cine este Isus -  
și ce a făcut El pentru noi?

„La început era Cuvântul și 
Cuvântul era cu Dumnezeu și 
Cuvântul era Dumnezeu. El era la 
început cu Dumnezeu.” (Ioan 1:1, 

2). Hristos, Cuvântul, singurul Fiu 
al lui Dumnezeu era una cu Tatăl 
veșnic – una în natură, în caracter, 
în scop – singura Ființă care putea 
intra în toate sfaturile și hotărâ-
rile lui Dumnezeu. „Îl vor numi: 
Minunat, Sfetnic, Dumnezeul tare, 
Părintele veșniciilor, Domnul păcii.” 
(Isaia 9:6). Obârșia Lui „se suie până 
în vremurile străvechi, până în zilele 
veșniciei.” (Mica 5:2). ...

Tatăl a realizat prin Fiul Său 
crearea tuturor ființelor cerești. 
„Prin El au fost făcute toate lu-

cu umanitatea și a venit pe acest 
pământ. Fără părăsirea cerului și 
fără luarea naturii omului, El nu 
putea plăti prețul de răscumpărare 
al salvării noastre; de aceea, El Și-a 
părăsit stăpânirea Sa înaltă din 
curțile cerești și a luat asupra Sa 
slăbiciunea umanității, sacrificând 
totul în favoarea noastră. El a venit 
pe acest pământ și a stat în fruntea 
umanității, pentru a face posibil 
pentru tine și pentru mine un 
caracter fără greșeală prin ascultare 
de legea lui Dumnezeu. „În toate 
lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar 
fără păcat.” (Evrei 4:15).

Cât de aspre erau ispitele 
pe care le întâmpina Hris-
tos când era pe pământ?

Al doilea Adam a fost un agent 
moral liber, răspunzător pentru 
comportamentul Său. Înconjurat de 
influențe extrem de subtile și greșite, 
El a fost plasat mult mai puțin 
favorabil decât a fost primul Adam 
pentru a duce o viață fără păcat. 
Totuși, în mijlocul păcătoșilor, El a 
rezistat fiecărei ispite de a păcătui 
și Și-a păstrat nevinovăția. El a fost 
fără nici un păcat. 

Satan nu numai că a căutat să-L 
ispitească pe Hristos să cedeze ape-
titului, ci el a recurs și la aspirațiile 
Sale. În ciuda eforturilor hotărâte ale 
vrăjmașului, Hristos nu a manifestat 
un spirit lacom de a câștiga stăpânire 
asupra împărățiilor acestei lumi. El 
nu S-a închinat lui Satan pentru a 
câștiga bogăție lumească. Prin aceas-

Fiul lui Dumnezeu: 

Divinitatea lui Hristos

crurile... fie scaune de domnii, fie 
stăpâniri, fie principate, fie puteri. 
Toate au fost făcute de El și pentru 
El.” (Coloseni 1:16, engl.). Îngerii sunt 
slujitorii lui Dumnezeu, strălucind 
de lumina ce se revarsă continuu 
din prezența Sa și zburând cu re-
peziciune pentru a îndeplini voința 
Sa. Dar Fiul, Unsul lui Dumnezeu, 
„imaginea clară a persoanei Sale”, 
„strălucirea slavei Lui”, „care ține 
toate lucrurile prin cuvântul puterii 
Lui”, are supremație peste toate 
acestea. (Evrei 1:3, engl.). „Un scaun 
de domnie slăvit și înălțat de la 
început” a fost locul sanctuarului 
Său.  (Ieremia 17:12, engl.); „un sceptru 
de neprihănire”, sceptrul împărăției 
Sale. (Evrei 1:8, engl.).1

În Evrei citim: „După ce a vorbit 
în vechime părinților noștri prin 
prooroci, în multe rânduri și în mul-
te chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul 
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe 
care L-a pus moștenitor al tuturor 
lucrurilor, și prin care a făcut și 
lumile. El, care este strălucirea slavei 
Lui și imaginea clară a persoanei 
Sale, și care ține toate lucrurile prin 
cuvântul puterii Lui, când a curățit 
păcatele noastre prin El Însuși, 
S-a așezat la dreapta Maiestății în 
înălțime.” (Evrei 1:1-3, engl.).

Pentru a salva rasa căzută, Hris-
tos și-a lăsat laoparte veșmântul 
Său regesc și coroana Sa împără-
tească, a îmbrăcat divinitatea Sa 
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ta El ne-a învățat o lecție de stator-
nicie la principiu. Integritatea nu ar 
trebui oferită niciodată în schimbul 
nici unui avantaj pământesc. Puterea 
și bogățiile obținute cu prețul princi-
piului se vor dovedi o cursă teribilă.

Ispitele la care a rezistat Hris-
tos au fost cu atât mai puternice 
decât ale noastre, cu cât noblețea 
și măreția Sa sunt mai mari decât 
ale noastre. Fiind ispitit atât de 
puternic în fiecare punct, El este 
capabil să sprijine pe oricine este 
acum ispitit de Satan. Și astăzi este 
privilegiul bărbaților și femeilor de 
a câștiga biruința asupra ispitei prin 
meritele Salvatorului crucificat și 
înălțat, care este atât de familiarizat 
cu fiecare încercare a umanității.” 2

Aveți în vedere  
recomandarea Sa!

Hristos a fost „numit – de Tatăl 
-  moștenitor al tuturor lucrurilor, 
prin care El a făcut și lumile.” El a 
fost „strălucirea slavei Lui și înti-
părirea Ființei Lui.” Și El susținea 
„toate lucrurile prin Cuvântul 
puterii Lui.” (Evrei 1:2, 3). El deținea 
desăvârșire divină și măreție; și în 
aceasta Își găsea Tatăl plăcere, că 
în El avea să locuiască toată plină-
tatea. Hristos a schimbat tronul de 
lumină și slavă, pe care-l avea, cu 
Tatăl, socotind nu ca un lucru de 
dorit a fi egal cu Dumnezeu, atât 
timp cât omul era pierdut în păcat 
și suferință. El a venit din ceruri pe 
pământ, Și-a îmbrăcat divinitatea 
cu umanitatea și a purtat blestemul 
ca garant pentru rasa căzută. El nu 
a fost obligat să facă aceasta; dar a 
ales să poarte rezultatele păcatului 
omenesc, pentru ca omul să poată 
scăpa de la moartea veșnică.” 3

„În El era viața și viața era 
lumina oamenilor.” (Ioan 1:4). Aici 
nu este vorba de viața fizică, ci de 
viața veșnică, viața care este exclusiv 
proprietatea lui Dumnezeu. Cuvân-
tul, care era cu Dumnezeu și care era 
Dumnezeu, avea această viață. Viața 
fizică este ceva ce a primit fiecare 
individ. Ea nu este veșnică sau ne-
muritoare; căci Dumnezeu, Dătă-
torul de viață, o ia din nou. Omul 
nu are nici un control asupra vieții 
sale. Dar viața lui Hristos nu era 

împrumutată. Nimeni nu putea să-I 
ia această viață. „Am putere s-o dau”, 
spunea El. (Ioan 10:18). În El era viața 
originală, neîmprumutată, nederi-
vată. Această viață nu este înnăscută 
în om. El poate să o aibă doar prin 
Hristos. Nu poate să o câștige; 
aceasta îi va fi dată ca un dar gratuit, 
dacă va crede în Hristos ca Salvator 
personal al său. „Viața veșnică este 
aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat și pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” 
(Ioan 17:3). Acesta este izvorul de 
viață deschis pentru lume.” 4

Cum putem beneficia de 
aceasta într-un sens practic?

Hristos a luat natura umană 
pentru ca umanitatea să poată ridica 
omenirea prin prindere de puterea 
divină. Nemărginit inferioară este 
partea pe care o deține agentul 
uman în această lucrare; dar, unit cu 
divinitatea lui Hristos, el poate adu-
ce la îndeplinire toate lucrurile.” 5

Este posibil pentru cel ce crede în 
Hristos să obțină o experiență care va 
fi în totul de-ajuns pentru a-l situa în 
relație dreaptă cu Dumnezeu. Fiecare 
promisiune care este în Cartea lui 
Dumnezeu ne păstrează încurajarea 
că putem fi părtași ai naturii divine. 
Aceasta este modalitatea – de a ne 
baza pe Dumnezeu, de a crede în 
Cuvântul Său, de a lucra ca lucrători 
ai Săi; și putem face aceasta când ne 
prindem de divinitatea lui Hristos. 
Această posibilitate este mult mai 
de valoare pentru noi decât toate 
bogățiile din lume. Nu e nimic pe 
pământ, care să poată fi comparat 
cu aceasta. În timp ce ne prindem 
de puterea astfel plasată în apropi-
erea noastră, noi primim o speranță 
atât de puternică, încât ne putem 
baza în întregime pe promisiunile 
lui Dumnezeu; și, prinzându-ne de 
posibilitățile care sunt în Hristos, 
devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu.

„Harul și pacea să vă fie înmulțite”, 
spune apostolul, „prin cunoașterea 
lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul 
nostru, după cum puterea Sa divină 
ne-a dăruit toate lucrurile cu privire la 
viață și evlavie, prin cunoașterea Celui 
ce ne-a chemat la slavă și cinste.” (2 

Petru 1:2, 3, engl.).6

În natura Sa divină, Isus a fost 
declarat Fiul lui Dumnezeu, dar 
divinitatea lui Hristos era realitatea 
care era constant opusă fariseilor. 
Cel mai mare argument, care a 
susținut divinitatea lui Hristos, a 
fost învierea Sa din morți. O măr-
turie copleșitoare a venit pentru cei 
care au crezut în El, pentru că El a 
fost văzut printre ei și acei care nu 
aveau să primească marea mulțime 
de mărturii care au putut fi prezen-
tate, nu aveau să fie convinși de nici 
o mulțime de dovezi. ...

Legea condamnă, dar nu poate 
ierta păcătosul. Sufletul pocăit, 
credincios nu privește la lege pentru 
îndreptățire, ci la Hristos, jertfa 
de ispășire, care poate să împartă 
neprihănirea Sa cu păcătosul și să 
facă eforturile sale să fie primite în-
aintea lui Dumnezeu. Când Îl luăm 
pe Hristos ca Salvator al nostru, ni 
se dă posibilitatea de a deveni copii 
ascultători, ținând toate poruncile 
lui Dumnezeu.” 7

[Hristos] dorește să rămânem 
în El, ca El să poată lucra prin noi, 
menținând înaintea lumii o așa 
reprezentare a dragostei nemărginite 
a lui Dumnezeu, precum El Însuși 
a dovedit. Prin viețile noastre cei 
deznădăjduiți pot primi asigurarea că 
este posibil a deveni părtași ai naturii 
divine, și, prinzându-se de această 
divinitate, vor câștiga biruința pe care 
trebuie să o câștige toți cei care vor 
intra prin porți în cetate.

Putere divină pentru 
biruință

Pare imposibil să înțelegem marea 
dragoste a lui Hristos pentru noi. Noi 
putem doar privi minunatul sacrificiu 
pe care El l-a făcut prin manifestarea 
acelei iubiri. El, care era una cu Tatăl, 
a lăsat deoparte veșmântul Său regesc 
și coroana Sa împărătească și, prin 
venirea în această lume, a îmbrăcat 
divinitatea Sa în umanitate. Dacă ar 
fi venit în toată gloria Sa, însoțit de 
nenumărați îngeri, nici un om nu ar 
fi putut suporta priveliștea. Dar El a 
luat asupra Sa umanitatea, pentru ca 
să poată desăvârși în propria Sa viață o 
umanitate de care să ne putem prinde 
și să putem fi uniți cu divinitatea. 
Natura divină este oferită fiecărui 
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căutător adevărat al lui Isus Hristos. 
Divinitatea trebuie să fie unită cu 
umanitatea. În acest fel, omenirea poa-
te deveni părtașă a naturii divine, astfel 
încât oamenii să poată fi în stare să se 
elibereze de întinăciunea care este în 
lume prin poftă.

Fără desăvârșire a caracterului 
nimeni nu poate intra pe porțile de 
mărgăritar ale cetății lui Dumne-
zeu, pentru că dacă ni s-ar permite 
să intrăm în acea cetate cu toate 
imperfecțiunile noastre, în curând 
în ceruri ar fi o a doua răscoală. 
Trebuie să fim încercați, aleși, găsiți 
credincioși și adevărați. Singura 
noastră speranță de viață veșnică stă 
în curățirea caracterelor noastre.

În măsura în care ne lipsește 
desăvârșirea caracterului, în aceeași 
măsură vom eșua în a atinge ceea 
ce Dumnezeu ne-a oferit prin 
Isus Hristos. Dacă nu ne prindem 
de măsura harului Său, vom avea 
o experiență ieftină, dominată 
de propria noastră fire pripită și 
schimbătoare. Nu-L putem onora 
pe Dumnezeu prin propriile noastre 
eforturi. Trebuie să devenim părtași 
ai naturii divine, rămânând în El la 
fel cum mlădițele rămân în butuc.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
sunt hotărât să devin biruitor. Prin 
Hristos voi obține biruința. Apoi 
fericirea Sa va rămâne în mine 
și fericirea mea va fi deplină. Voi 
vorbi despre bunătatea Sa; voi vorbi 
despre puterea Sa. Prin supunere 
față de divinitatea lui Hristos, pot 
birui după cum și El a biruit.8

Cum acționează divinita-
tea în trup omenesc?

Când Hristos a fost crucificat, 
ceea ce a murit a fost natura Sa 
umană. Dumnezeirea Sa nu s-a nă-
ruit și nu a murit; ar fi fost imposi-
bil. Hristos, Cel fără păcat, va salva 
fiecare fiu și fiică ai lui Adam, care 
acceptă salvarea oferită, consimțind 
să devină copii ai lui Dumnezeu. 
Salvatorul a cumpărat rasa căzută 
prin propriul Său sânge.” 9

Prin dăruirea lui Hristos, Dum-
nezeu ne-a oferit toate privilegiile 
cerului. Promisiunile Sale de ajutor 
sunt făcute fiecărui suflet nenorocit. 
Nimeni nu trebuie să se teamă de 

înfrângere, dacă umblă în ascultare 
și recunoștință înaintea Lui cu toată 
umilința. Hristos a câștigat biruința 
asupra vrăjmașului; și, în fiecare 
conflict cu puterile întunericului, noi 
avem asigurarea: „Toată puterea Mi-a 
fost dată în cer și pe pământ.” (Matei 

28:18). Domnul Dumnezeul cerului 
„I-a pus – lui Hristos - totul sub pi-
cioare și L-a dat căpetenie peste toate 
lucrurile Bisericii, care este trupul 
Lui, plinătatea Celui ce plinește totul 
în toți.” (Efeseni 1:22, 23).10

Pentru a obține moștenirea ne-
pieritoare și materia veșnică, trebuie 
să fiți biruitori în această viață de 
probă. Orice lucru, care mânjește și 
pătează sufletul, trebuie îndepărtat, 
trebuie curățit din inimă. Trebuie 
să știm ce înseamnă a fi părtași ai 
naturii divine, fiind eliberați de 
întinăciunile care sunt în lume prin 
pofte. Doriți să purtați război îm-
potriva poftelor cărnii? Sunteți gata 
să vă luptați împotriva vrăjmașului 
lui Dumnezeu și al omului? Satan 
este hotărât să robească fiecare 
suflet, dacă poate; căci el joacă un 
joc disperat de a câștiga sufletele 
oamenilor de la Hristos și de la viață 
veșnică. Îi vei permite să-ți răpească 
îndurările Spiritului lui Dumnezeu 
și să planteze în tine propria sa na-
tură coruptă? Sau vei accepta marea 
dispoziție de salvare, și, prin meritele 
Sacrificiului nemărginit care a fost 
făcut pentru tine, să devii părtaș al 
naturii divine? Dumnezeu a dat 
pe singurul Său Fiu, ca prin ocara, 
suferința și moartea Lui, tu să poți 
avea slavă, onoare și nemurire.11

Putere în curățirea Sa
Hristos locuiește în cel care Îl 

primește prin credință. Deși încercări 
pot veni asupra sufletului, prezența 
Domnului va fi în continuare cu noi. 
Rugul arzător, în care era prezența 
Domnului, nu se mistuia. Focul nu 
a distrus nici un fir de ramură. La 
fel va fi cu agentul uman slab, care 
își pune încrederea în Hristos. Focul 
cuptorului de încercare poate arde, 
persecuția și încercarea pot veni, dar 
numai zgura va fi mistuită. Aurul va 
străluci mai viu în urma procesului 
de purificare. Mai mare este Cel 
care este în inima celui credincios, 

decât cel care stăpânește inimile celor 
necredincioși. Nu vă plângeți de amă-
răciunea încercării care vine asupra 
voastră, ci lăsați ochii îndreptați către 
Hristos, care a îmbrăcat divinitatea 
Sa cu umanitate, pentru a înțelege cât 
de mare este interesul Său față de noi, 
încât S-a identificat pe Sine Însuși 
cu umanitatea suferindă. El a gustat 
paharul amărăciunii umane, a suferit 
toate suferințele noastre, a fost făcut 
desăvârșit prin suferință, ispitit în 
toate punctele la fel cum și omenirea 
este ispitită, pentru a putea veni în 
ajutorul celor care sunt ispitiți. ...

Cu secole înainte de manifes-
tarea lui Hristos înaintea lumii, 
Dumnezeu a dat dovadă de răbdare 
față de o lume răsculată. El a văzut 
legea Sa sfântă călcată în picioare în 
praf și a lăsat judecățile Sale să cadă 
asupra lumii printr-un potop; dar 
omul nu a învățat lecția din această 
experiență și nu s-a întors la căile 
lui răzvrătite. ...

El, care era egal cu Dumnezeu, 
care era mare în sfat, puternic în lu-
crare, a fost în stare să intervină în 
situația de urgență care a apărut în 
guvernarea lui Dumnezeu. Dumne-
zeu a trimis pe Fiul Său în lume nu 
pentru a transfera sentința de con-
damnare asupra rasei răzvrătite, ci 
pentru a-Și manifesta dragostea Sa 
și pentru a oferi speranța unei vieți 
eterne celor care aveau să creadă în 
Fiul Său.

Aici dragostea și harul uimitor au 
triumfat asupra dreptății. Pedeapsa 
nu a căzut asupra unei personalități 
mai prejos decât Fiul Dumnezeu-
lui nemărginit și universul cerului 
s-a bucurat în slava bunăvoinței și 
renunțării de Sine a lui Dumne-
zeu, prin dăruirea Prințului cerului 
pentru lumea noastră. O astfel de 
dragoste a depășit înțelegerea îngeri-
lor cerești. Hristos a venit în lume să 
caute mărgăritarele Sale pierdute și 
a trebuit să treacă prin porțile morții 
pentru a recâștiga piatra Sa prețioasă 
pierdută. Pentru că „după cum a 
înălțat Moise șarpele în pustie, 
tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul 
omului, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” 
(Ioan 3:14, 15). Toți cei care privesc 
la El în credință vor fi vindecați de 
bolile lor spirituale. El este balsamul 
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din Galaad, El este marele Medic. 
Hristos a fost cel care a consimțit să 
înfrunte condițiile necesare pentru 
salvarea omului. Nici înger, nici om 
nu era suficient pentru a îndeplini 
marea lucrare. Doar Fiul omului tre-
buia să fie înălțat; pentru că numai 
o natură nemărginită putea prelua 
procesul de răscumpărare. Hristos a 
consimțit să vină El Însuși în legă-
tură cu neascultarea și păcătoșenia, 
să fie părtaș al naturii omului, 
să-Și dea propriul sânge și să-Și dea 
sufletul ca jertfă pentru păcat. În 
sfatul cerului, vinovăția omului a fost 
măsurată, pedeapsa pentru păcat a 
fost evaluată și totuși Hristos a adus 
la cunoștință decizia Sa că urma să 
ia asupra Lui Însuși responsabilita-
tea de a înfrunta condițiile prin care 
speranța avea să fie extinsă asupra 
rasei căzute. El a înțeles posibilitatea 
sufletului uman și a unit umani-
tatea cu El Însuși, la fel cum vița 
împletește ramurile altoite și se 
prinde de viața acesteia până când 
nervură cu nervură, fibră cu fibră, 
ramurile sunt unite cu Vița vie.

Negustorul a vândut totul 
pentru a cumpăra mărgăritarul 
omenirii pierdute. La fel, păcătosul 
trebuie să lase totul la o parte pen-
tru a deveni părtaș al naturii divine, 
fiind eliberat de întinăciunea care 
este în lume prin poftă. ...

Isus îl ia pe om în parteneriat 
cu El Însuși și unitatea și dragostea 
între Hristos și Tatăl Său susțin în 
fața lumii dovada divinitatății lui 
Hristos. Transformat în caracter, 
credinciosul prezină faptul că nu-
mai Hristos poate remodela, purifi-
ca și înnobila sufletul. Dragostea pe 
care Dumnezeu a manifestat-o față 
de oameni nu are asemănare. Isus 
spune: „Tatăl Mă iubește pentru că 
Îmi dau viața” pentru oi. (Ioan 10:17). 

Prin această expresie El dorea să 
dovedească omului că dragostea Ta-
tălui este atât de cuprinzătoare, atât 
de nemărginită față de om, încât El 
chiar Își iubește Fiul pentru sacri-
ficiul pe care El l-a făcut pentru 
a recâștiga omenirea. Dumnezeu 
Însuși a suferit prin suferința Fiului 
Său. Deși Isus a umblat pe pământ 
în veșmintele umanității, El a putut 
spune: „Eu și Tatăl una suntem” 
(versetul 30). Preluând lucrarea de 

răscumpărare, Domnul nu a cruțat 
nimic din ce este esențial pentru 
îndeplinirea planului Său, oricât de 
costisitor ar fi acesta. El nu numai 
că a renunțat la cer, ci a continuat 
să înconjoare oamenii cu favoru-
rile cerești, îngrămădind dar după 
dar, până când însăși lumea a fost 
inundată cu harul și dragostea Sa 
nemărginite. Isus spune: „V-am 
spus aceste lucruri pentru ca bucu-
ria Mea să rămână în voi și bucuria 
voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11).12

Privilegiul și  
responsabilitatea noastră

[Fiul lui Dumnezeu] a venit pe 
pământ pentru a uni puterea Sa 
divină cu eforturile umane, ca prin 
tăria și puterea morală pe care El 
le împărtășește, să putem birui în 
dreptul nostru.13

Nu a fost nimic [în Isus] care să 
răspundă sofismului lui Satan. El 
nu a aprobat păcatul. Nici măcar 
printr-un gând nu s-a supus ispitei. 
Tot așa poate fi și cu noi. Umanita-
tea lui Hristos era unită cu divini-
tatea; El era pregătit pentru luptă 
prin locuirea lăuntrică a Spiritului 
Sfânt. Și El a venit pentru a ne face 
părtași ai naturii divine. Atât timp 
cât suntem uniți cu El prin credință, 
păcatul nu mai are stăpânire asupra 
noastră. Dumnezeu apucă mâna 
credinței în noi pentru a o îndrepta 
să se țină statornic de divinitatea lui 
Hristos, astfel încât să putem ajunge 
la desăvârșirea caracterului.14

Divinitatea lui Hristos trebuie 
susținută cu hotărâre. Când Salva-
torul le-a pus ucenicilor Săi această 
întrebare: „Cine ziceți că sunt?”, 
Petru a răspuns: „Tu ești Hristosul, 
Fiul Dumnezeului celui viu!” Hris-
tos a spus: „Pe această piatră”, nu 
pe Petru, ci pe Fiul lui Dumnezeu, 
„voi zidi biserica Mea; și porțile 
Locuinței morților nu o vor birui.” 
(Matei 16:15, 16, 18). ...

Hristos trebuie propovăduit, nu 
sub formă de polemică, dimpotrivă, 
în mod pozitiv. Rămâmeți la prin-
cipii fără discuție în contradictoriu. 
Nu îngăduiți niciodată ca vorbele 
voastre să fie îndoielnice. Cuvân-
tul viului Dumnezeu trebuie să fie 
temelia credinței noastre. Strângeți 

cele mai puternice dovezi pozitive 
privind ispășirea făcută de Hris-
tos pentru păcatele lumii. Arătați 
nevoia de această ispășire și vestiți 
bărbaților și femeilor că vor putea fi 
salvați dacă se vor pocăi și se vor în-
toarce la ascultare de legea lui Dum-
nezeu. Strângeți toate afirmațiile și 
dovezile care fac evanghelia drept 
veste bună a salvării pentru toți cei 
care Îl primesc pe Hristos și cred în 
El ca Salvator personal.15

Divinitatea lui Hristos este 
garanția de viață veșnică a credin-
ciosului.16

„Nu este mai mare dragoste 
decât sa-și dea cineva viața pentru 
prietenii săi. Voi sunteți prietenii 
Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. 
Nu vă mai numesc robi, pentru că 
robul nu știe ce face stăpânul său; ci 
v-am numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit de la 
Tatăl Meu.” (Ioan 15:13-15).

Aici a fost expusă lucrarea noas-
tră. Este ceva ce trebuie să facem de 
cunoscut lumii. Dacă Isus Hristos 
este descoperit în noi, lumea va 
vedea că omenirea se poate prinde 
de divinitate. Nu va fi nici o scuză 
pentru noi dacă vom eșua în a birui 
așa cum ne pretinde Dumnezeu. 
Întrebarea cu privire la care trebuie 
să decidem acum este: Ne vom îm-
brăca noi cu armura neprihănirii? 
Ne vom prinde de divinitatea lui 
Isus Hristos, astfel încât să putem 
primi putere să biruim?17

Trimiteri
1 Patriarhi și Profeți, pg. 34 engl.
2 The Atlantic Union Gleaner, 26 august 1903.
3 The Bible Echo, 15 iulie 1893.
4 Comentarii biblice [Comentarii ale 
E.G. White], vol. 5, pg. 1130 engl.
5 The Review and Herald, 6 august 1901.
6 Idem, 14 ianuarie 1909.
7 The Signs of the Times, 5 august 1889.
8 Sermons and Talks, pg. 294.
9 Manuscript Releases, vol. 21, pg. 418.
10 The Atlantic Union Gleaner, 26 august 1903.
11 Astăzi cu Dumnezeu, pg. 175 engl.
12 The Signs of the Times, 5 martie 1896.
13 In Heavenly Places, pg. 194.
14 Hristos Lumina Lumii, pg. 123 engl.
15 The Review and Herald, 2 martie 1905.
16 Hristos Lumina Lumii, pg. 530 engl.
17 Sermons and Talks, pg. 294, 295.



Săptămâna de rugăciune, 2-11 decembrie 20118

             piritul Profeției sublini- 
               ază importanța copleși- 
 toare a întrupării lui Hris- 
           tos în folosul omenirii – pre- 
      cum și spiritul plin de reverență 
în care noi, ca muritori, trebuie să ne 
apropiem de acest subiect sfânt, pe 
care suntem îndemnați să-l studiem:

„Umanitatea Fiului lui Dumne-
zeu este totul pentru noi. Aceasta 
este lanțul de aur care leagă suflete-
le noastre de Hristos și, prin Hris-
tos, de Dumnezeu. Aceasta trebuie 
să fie studiul nostru. Hristos a fost 
om adevărat; devenind om, El Și-a 
dovedit umilința. Totuși, El era 

S a b at,  3  de c e m br i e  2 0 1 1 

ISUS,

Compilatie din Biblie si din  
Spiritul Profetiei cu explicatii  

de Marius Stroia 

Fiul omului: 
Umanitatea lui Hristos

Dumnezeu în trup. Când ne apro-
piem de acest subiect, am face bine 
dacă am ține seama de cuvintele 
spuse de Hristos lui Moise la rugul 
arzător: Scoate-ți încălțămintea 
din picioare, căci locul pe care calci 
este un pământ sfânt. (Exodul 3:5). 

Ar trebui să venim la acest stu-
diu cu umilința unui ucenic, cu o 
inimă căită. Și studiul întrupării lui 
Hristos va fi un câmp fertil, care 
va răsplăti pe căutătorul care sapă 
adânc după adevărul ascuns.” 1

Singura metodă prin care putem 
înțelege motivul existenței noastre 
este de a privi în urmă la originea 
acesteia, acolo unde Îl găsim pe 
Hristos – Cuvântul veșnic al lui 
Dumnezeu:

„La început a fost Cuvântul 
și Cuvântul era cu Dumnezeu, și 
Cuvântul era Dumnezeu. El era 
la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; și 
nimic din ce a fost făcut n-a fost 
făcut fără El. ...Și Cuvântul S-a 
făcut trup și a locuit printre noi, 
(și noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl,) plin de har și de adevăr.” 
(Ioan 1:1-3, 14, sublinierile adăugate).

Creatorul principal și 
preexistența Sa  
ca Prinț al cerului

Prin aceste versete, raportul 
Biblic face referire la Hristos ca la 
Creatorul principal al tuturor lucru-
rilor, Cel care stă la originea întregii 
creații, pe care El a chemat-o la 
existență și căreia, de asemenea, i-a 
dat un scop. El nu este numai înce-
putul tuturor lucrurilor, ci cuprinde 
creațiunea de-a lungul istoriei ei. 
Din acest motiv, apostolul Ioan face 
referire la El ca „Alfa și Omega, În-
ceputul și Sfârșitul.” (Apocalipsa 22:13).

Cel care a întins cerurile și care 
a pus temeliile pământului a fost 
Hristos. Mâna Lui a fost cea care a 
atârnat lumile în spațiu și a modelat 
florile câmpului. `El întărește munții 
prin tăria Lui.` (Psalmii 65:6).”2

, ,
,,

S
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Când ne gândim la infinitul 
Universului cu nenumăratele sale 
sisteme, galaxii și lumile în mijlocul 
cărora planeta noastră albastră este 
doar o pată minusculă, ne putem 
forma o foarte slabă idee despre 
măreția și maiestatea Celui care a 
creat toate aceste lucruri.

„Lumea a fost făcută prin El și 
nimic din ce a fost făcut n-a fost 
făcut fără El.” (Ioan 1:3).

„Dacă Hristos a făcut toate lucru-
rile, El exista înainte de toate lucrurile. 
Cuvintele spuse în această privință 
sunt atât de hotărâte încât nimeni nu 
trebuie să fie lăsat în incertitudine. 
Hristos era Dumnezeu în esență și în 
cel mai înalt sens. El a fost Dumnezeu 
din toată veșnicia, Dumnezeu peste 
toate, binecuvântat pentru totdeauna.”

„Domnul Isus Hristos, Fiul 
divin al lui Dumnezeu, a existat 
din eternitate, o persoană distinctă, 
totuși una cu Tatăl. El era slava fără 
egal a cerului. El era Comandantul 
inteligențelor cerești și omagiul de 
venerare al îngerilor era primit de 
El ca un drept.”3

„Existența lui Hristos înainte de 
întruparea Sa nu este măsurabilă în 
cifre. ...El era egal cu Dumnezeu, 
nemărginit și omnipotent.”4

„Actul de consimțământ de a fi 
om nu ar fi fost un act de umilință în 
sine, dacă nu ar fi fost existat reali-
tatea dintre preexistența slăvită a lui 
Hristos și condiția căzută a omului. 
Dar când ne deschidem înțelegerea 
și ne dăm seama că, prin luarea 
umanității asupra Sa, Hristos Și-a 
părăsit veșmântul regal, coroana îm-
părătească, poziția Sa înaltă și a îm-
brăcat divinitatea Sa cu umanitatea, 
ca să poată ajunge la om acolo unde 
se afla el și să aducă familiei umane 
putere morală pentru a deveni fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, [începem să 
înțelegem măreția Întrupării].”5

Totuși această minunată Ființă ce-
rească de o uimitoare măreție și glorie 
„S-a făcut trup și a locuit printre noi 
plin de har și de adevăr.” (Ioan 1:14).

A face speculații cu privire la 
detaliile tehnice legate de modul 
cum s-a desfășurat acest proces ar 
constitui încumetare din partea 
noastră, din moment ce natura lui 
Dumnezeu este deasupra înțelegerii 
noastre umane și întruparea lui 

Hristos este un mister pe care nici 
o minte umană nu va fi capabilă 
vreodată să îl înțeleagă pe deplin.

Întrupare: un mister  
cu o țintă și un scop precis

„Evitați orice întrebare care ar 
putea fi greșit înțeleasă în legătură cu 
umanitatea lui Hristos. Adevărul este 
foarte aproape de calea încumetării. 
În dezbaterea asupra umanității lui 
Hristos trebuie să vă înarmați vigu-
ros fiecare afirmație, ca nu cumva 
cuvintele voastre să fie considerate a 
însemna mai mult decât implică ele 
și astfel să pierdeți sau să diminuați 
discernământul clar despre umanitatea 
Sa combinată cu divinitatea. Nașterea 
Sa a fost o minune a lui Dumnezeu...
Niciodată, sub nici o formă, să nu 
lăsați slaba impresie asupra minților 
umane că vreo pată sau vreo înclinație 
spre întinăciune s-a oprit asupra lui 
Hristos, sau că El  ar fi cedat în vreun 
fel întinăciunii. El a fost ispitit în 
toate privințele după cum și omul a 
fost ispitit, totuși El este numit `acel 
lucru sfânt`. Faptul că Hristos a putut 
fi ispitit în toate privințele la fel cum 
suntem și noi, și totuși fără păcat, este 
un mister care este lăsat neexplicat 
muritorilor. Întruparea lui Hristos 
a fost și va rămâne un mister. Ceea 
ce este descoperit, este pentru noi și 
pentru copiii noștri, dar lăsați fiecare 
ființă umană să fie îndepărtată de pe 
terenul de a-L considera pe Hristos 
în totul uman, asemenea unuia dintre 
noi; aceasta nu poate fi.”6

„Întruparea lui Hristos este 
misterul tuturor misterelor.”7

„Nu este nimeni care să poată ex-
plica misterul întrupării lui Hristos.”8

Cu toate acestea, suntem liberi 
să ne gândim la motivul pentru 
care Prințul cerului a ales să devină 
om, în acest fel acceptând infinita 
umilință de a lua natura umană 
asupra Lui Însuși.

Când a precizat scopul venirii 
Sale, Domnul a făcut limpede faptul 
că acesta nu a fost cu nimic mai 
puțin decât salvarea omenirii pentru 
că, așa cum a declarat: „Eu n-am 

venit să judec lumea, ci să mântuiesc 
lumea,” care a fost pierdută prin pă-
cat de turma lui Dumnezeu: „Fiind-
că Fiul omului a venit să mântuiască 
ce era pierdut.” (Ioan 12:47; Matei 18:11, 

sublinierile adăugate).

În armonie desăvârșită cu Dum-
nezeu Tatăl, Salvatorul nostru a 
părăsit tărâmurile cerești ale fericirii 
și gloriei, unde era adorat de oștile 
îngerești, și a coborât la această lume 
întunecată și păcătoasă. Aici El a 
acceptat să fie disprețuit, sfidat, scui-
pat, chinuit în mod violent și, în cele 
din urmă, omorât pentru acest sin-
gur scop: să dea oricui șansa salvării 
și să salveze ce putea fi salvat din 
această lume: „Dumnezeu n-a trimis 
pe Fiul Său în lume ca să condamne 
lumea; ci pentru ca lumea să poată fi 
salvată prin El.” (Ioan 3:17, engl.).

Semnificația acestui plan mi-
nunat pentru fiecare ființă umană, 
care a trăit vreodată în această lume 
– incluzându-ne și pe noi – este 
foarte clar exprimată de apostolul 
Pavel: „Adevărat și cu totul vrednic 
de primit este cuvântul care zice: 
`Hristos Isus a venit în lume ca să 
mântuiască pe cei păcătoși`, dintre 
care cel dintâi sunt eu.” (1 Timotei 

1:15).

Marele motiv care a stat în 
spatele acestui scop poate fi cuprins 
într-un cuvânt, destul de scurt 
pentru a fi rostit într-o singură 
silabă, dar în același timp destul de 
cuprinzător pentru a defini nemăr-
ginitul Dumnezeu – DRAGOS-
TEA (engl.: LOVE): „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Său Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:16).

„Pentru a putea să îndeplinească 
planul Său de dragoste pentru rasa că-
zută, [Hristos] a devenit os din oasele 
noastre, carne din carnea noastră.”9

Măreția și tăria acestei iubiri fără 
egal au fost descoperite prin sacri-
ficiul pe care Hristos a acceptat să-l 
facă pentru a răscumpăra omenirea. 
Moartea Sa ispășitoare pe Calvar nu 
a fost singurul sacrificiu pe care El 
l-a făcut, ci a fost încoronarea unei 
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întregi vieți de dragoste, motivată de 
sacrificiu și lepădare de sine.

„Hristos, ‘măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu, totuși n-a crezut 
ca un lucru de apucat să fie egal 
cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe 
Sine Însuși și a luat chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor’. 
(Filipeni 2:6, 7). Acesta a fost un sa-
crificiu de bună voie. Isus ar fi putut 
rămâne alături de Tatăl. El ar fi 
putut reține gloria cerească și închi-
narea îngerilor. Dar El a ales să dea 
înapoi sceptrul în mâinile Tatălui și 
să coboare de pe tronul universului, 
ca să poată aduce lumină celor din 
întuneric și viață celor ce pier.”10

Umilința uimitoare a lui 
Hristos

Adevărata umilință a lui Hristos 
în părăsirea poziției Sale din curțile 
cerești și coborârea pe această 
planetă sumbră și întunecată de 
păcat, depășește puterea noastră 
de înțelegere și ne lasă uimiți și 
incapabili de a rosti altceva în afară 
de „Ce dragoste!”

„Cu cât ne gândim mai mult la 
transformarea lui Hristos într-un 
prunc aici pe pământ, cu atât mai 
minunată pare aceasta. Cum se 
poate întâmpla că un prunc neaju-
torat în ieslea din Betleem este încă 
Fiul divin al lui Dumnezeu? Deși 
nu putem înțelege aceasta, putem 
crede că El, cel care a făcut lumile, 
a devenit un prunc neajutorat de 
dragul nostru. Deși mai înălțat decât 
orice înger, deși la fel de măreț ca 
Tatăl pe tronul din ceruri, El S-a 
făcut una cu noi. Prin El Dumnezeu 
și omul au devenit una și, în aceasta 
găsim speranța pentru rasa noastră 
căzută. Privind la Hristos în trup, 
noi privim la Dumnezeu în natură 
umană și vedem în El strălucirea 
slavei divine, expresia chipului lui 
Dumnezeu Tatăl.”11

„Prin contemplarea întrupării lui 
Hristos în natură umană, noi stăm 
uimiți în fața unui mister adânc, 
pe care mintea umană nu-l poate 
pricepe. Cu cât reflectăm mai mult 
asupra acesteia, cu atât ea ne apare 
mai uimitoare. Cât de mare este 
contrastul între divinitatea lui Hris-

tos și pruncul neajutorat din ieslea 
din Betleem! Cum putem noi cu-
prinde distanța dintre Dumnezeul 
atotputernic și copilul neajutorat? 
Și totuși Creatorul lumilor, El în 
care era plinătatea fizică a Dumne-
zeirii, S-a descoperit într-un prunc 
neajutorat în iesle. Mult mai înălțat 
decât oricare dintre îngeri, egal cu 
Tatăl în demnitate și slavă, și totuși 
purtând veșmântul umanității! 
Divinitatea și umanitatea au fost 
în mod misterios unite și omul 
și Dumnezeu au devenit una. În 
această unire găsim speranța pentru 
rasa noastră căzută.”12

„Chiar și atunci când Adam 
stătea în nevinovăția sa în Eden, ar 
fi fost o umilință aproape nemărgi-
nită pentru Fiul lui Dumnezeu să ia 
natura omului. Dar Isus a acceptat 
umanitatea când neamul omenesc 
fusese slăbit de patru mii de ani de 
păcat. Ca orice copil al lui Adam, 
El a acceptat rezultatele lucrării 
marii legi a eredității. Care au 
fost aceste rezultate se prezintă în 
istoria înaintașilor Săi pământești. 
El a venit cu o astfel de moștenire 
pentru a împărtăși suferințele și 
ispitele noastre și pentru a ne da 
un exemplu de viață fără păcat. ... 
Salvatorul nostru a luat umanitatea 
cu toate slabiciunile ei.” 13

Luând asupra Lui Însuși uma-
nitatea, Prințul Cerului a dobândit 
o natură mult mai prejos decât cea 
a unui înger. Creat din țărână, omul 
a fost făcut inferior și, ca și cum 
aceasta nu ar fi fost îndeajuns, Isus 
nu a luat natura lui Adam înainte de 
cădere, ci pe cea care fusese expusă 
timp de multe veacuri influențelor 
eredității, care au slăbit-o.

„Ce priveliște a fost aceasta pen-
tru cer. Hristos, care n-a cunoscut 
nici cea mai mică pată sau conta-
minare a păcatului, a luat natura 
noastră în starea ei coruptă.”14

Mai mult decât atât, chiar ca și 
om, Isus nu S-a născut într-un palat 
al bogăției, ci în familia unui tâmplar 
umil, fără bogăție sau faimă: „El a 
crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, 
ca un Lăstar care iese dintr-un pământ 
uscat. N-avea nici înfățișare exterioară, 
nici frumusețe și când privim la El, nu 
este nici o frumusețe care ne-ar face 
sa-L dorim.” (Isaia 53:2, engl.).

El a ales să facă aceasta pentru 
că nu a vrut să atragă bărbații și 
femeile prin înfățișarea Sa exteri-
oară, prin putere sau bogăție, ci mai 
degrabă prin frumusețea caracteru-
lui Său și prin curăția principiilor al 
căror adept era:

„Hristos avea să vină în `trupul 
umilinței noastre` (Filipeni 3:21, RV, 

engl.), `după asemănarea oamenilor` 
(versetul 7, engl.). În ochii lumii El 
nu avea nici o frumusețe care i-ar 
face să-L dorească; totuși El era 
Dumnezeu întrupat, lumina cerului 
și a pământului.”15

„Omul Model care nu a consi-
derat ca un un lucru de apucat să 
fie egal cu Dumnezeu, a luat asupra 
Lui Însuși natura noastră și a trăit 
aproape treizeci de ani într-un oraș 
Galilean necunoscut, ascuns departe 
între dealuri. Toată oștirea înge-
rească era la comanda Sa, cu toate 
acestea El nu a pretins a fi ceva mare 
sau slăvit. El nu Și-a acordat titlul 
de `Profesor` numelui Său pentru 
a-și plăcea lui Însuși. A fost tâmplar, 
lucrând pentru plată, slujitor al celor 
pentru care a trudit, arătând că în 
căile vieții obișnuite cerul poate fi 
foarte aproape de noi și că îngerii 
din curțile cerești vor avea grijă 
de pașii celor care vin și pleacă la 
porunca lui Dumnezeu.”16

„Noi nu putem înțelege cum 
Hristos a devenit un prunc mic, nea-
jutorat. El ar fi putut veni pe pământ 
într-o așa frumusețe, încât nu ar fi 
fost asemenea fiilor oamenilor. Fața 
Sa ar fi putut străluci de lumină și 
înfățișarea Sa ar fi putut fi înaltă și 
frumoasă. El ar fi putut veni într-un 
asemenea mod, încât să atragă pe cei 
care priveau la El; dar nu acesta era 
felul în care Dumnezeu a plănuit că 
El trebuie să vină printre fii oame-
nilor.

„El avea să fie asemenea acelora 
care aparțineau familiei umane și 
rasei iudaice. Trăsăturile sale aveau 
să fie asemenea celor ale altor ființe 
umane și El nu avea să aibă o așa 
frumusețe ca personă, încât să atra-
gă atenția oamenilor spre El ca di-
ferit de alții. El avea să vină ca unul 
din familia umană și să stea ca om 
înaintea cerului și pământului.”17

„Isus a ales să ia locul umilinței 
și nu situația celor care aveau putere, 
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bogăție și influență. El nu a dorit 
ca înfățișarea exterioară să atragă 
oamenii la El; puterea adevărului ce-
resc avea să fie puterea conducătoare. 
Fără păcat și slăvit prin natură, El a 
consimțit să ia veșmintele umanității 
și să devină una cu rasa căzută.”18

Fiul omului: Puntea de  
legătură între cer și pământ

Pe parcursul vieții Sale pe pă-
mânt, Isus a făcut referire la Sine ca 
„Fiul omului”, reafirmând în acest fel 
devotamentul Său neșovăielnic față 
de rasa umană și misiunea Sa de a 
reconecta umanitatea cu Dumnezeu. 
Totuși, acest devotament nu a fost 
doar declarativ, ci a fost o realitate 
pozitivă în viața și în experiența Sa 
pe pământ:

„Hristos nu a dat impresia că ia 
natura umană; El chiar a luat-o. El 
a avut în realitate natură umană.”19

„Hristos a devenit una cu familia 
umană. El a vorbit în limba oameni-
lor. El a purtat cu ei încercările și să-
răcia lor. El a mâncat cu ei la mesele 
lor și a împărtășit truda lor. În acest 
fel El i-a asigurat de identificarea Sa 
deplină cu umanitatea.”20

Numai prin aceste mijloace 
putea fi adus la îndeplinire planul 
de mântuire și omenirea putea fi 
ridicată de la statutul ei lipsit de 
speranță: „[Dumnezeu] nu putea 
face omul părtaș al naturii divine 
până când singurul Său Fiu, Cel 
egal cu El Însuși, nu avea să se 
aplece la natura omenească și să 
ajungă la om acolo unde era el.”21

„Domnul Isus a făcut o punte 
peste abisul pe care l-a creat pă-
catul. El a unit pământul cu cerul, 
omul finit cu Dumnezeul infinit.” 

Ca om, Hristos a acceptat de 
bunăvoie să-Și dea viața ca preț de 
răscumpărare pentru păcatul ome-
nirii. El nu a fost o victimă a îm-
prejurărilor, nici a planurilor unor 
oameni răi. Nu cuiele din mâinile 
și picioarele Sale Îl țineau atârnat 
pe cruce, ci dragostea Sa pentru 
neamul omenesc căzut pe care El a 
venit să îl răscumpere, Îl determina 
să îndure chiar până la sfârșit acea 
moarte dureroasă pe crucea ocării.

„[Hristos] S-ar fi putut despărți 
de ființele căzute. El le-ar fi putut 

trata așa cum meritau a fi tratați 
păcătoșii. Dar în loc de aceasta, El a 
venit și mai aproape de ele.”2

„Prin Hristos noi devenim mult 
mai strâns uniți cu Dumnezeu 
decât am fi fost dacă nu am fi căzut 
niciodată. Prin luarea naturii noastre, 
Salvatorul S-a legat pe Sine Însuși de 
omenire printr-o legătură, care să nu 
fie ruptă niciodată. De-a lungul vea-
curilor veșnice, El este unit cu noi. ...

„Dumnezeu a adoptat natura 
umană în persoana Fiului Său și 
a dus-o în cerul înalt. ... Hristos glori-
ficat este fratele nostru. Cerul este în-
velit în umanitate și umanitatea este 
strânsă la pieptul Iubirii Infinite.” 24

Însemnătatea devenirii  
lui Hristos ca Fiu al omului 
pentru noi

Deși prin păcat ne-am pierdut 
valoarea dată de Dumnezeu și am 
devenit supuși ai morții, Hristos a 
venit să ne restabilească în demnita-
tea de fii și fiice ale lui Dumnezeu și 
să restaureze caracterul Tatălui nos-
tru ceresc în noi. Acesta este scopul 
vieții umane și acesta nu ar fi putut 
fi îndeplinit fără ca Salvatorul nostru 
să devină Fiu al omului.

Umanitatea Fiului lui Dumne-
zeu trebuie să fie totul pentru noi 
și faptul că Dumnezeu a dat pe 
singurul Său Fiu – Prințul ceru-
lui – pentru a se naște ca prunc în 
această lume, pentru a trăi și a muri 
pentru noi, pentru a învia și a rămâ-
ne pentru totdeauna „Fiul omului” 
este o dovadă vie a dragostei Sale 
neșovăielnice pentru noi.

Nu poate fi vreun motiv mai 
mare de alinare, bucurie, mulțumire 
și dragoste pentru noi, decât asi-
gurarea că Dumnezeu nu a reținut 
nimic din ce ar fi putut contribui la 
salvarea noastră:

„Când Dumnezeu a dat pe Fiul 
Său, El a dăruit tot cerul. El nu 
putea să dea mai mult.”25

Ce gând încurajator! Dumnezeu 
a făcut deja sacrificiul suprem! Isus 
Hristos este al nostru pentru tot-
deauna! Dumnezeu este deja de par-
tea noastră, gata să ne dea împreună 
cu El toate lucrurile necesare pentru 
fericirea noastră veșnică. De ce alt-
ceva avem nevoie pentru a fi fericiți, 

plini de recunoștință și încrezători 
pentru tot restul vieții noastre?

„Dumnezeu Își arată dragostea 
față de noi prin faptul că pe când 
eram noi încă păcătoși, Hristos a 
murit pentru noi. Cu atât mai mult 
acum, când suntem îndreptățiți prin 
sângele Lui, vom fi salvați prin El 
de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă 
atunci când eram vrăjmași am fost 
împăcați cu Dumnezeu prin moar-
tea Fiului Său, cu atât mai mult 
acum, când suntem împăcați cu El, 
vom fi mântuiți prin viața Lui. Și 
nu numai atât, dar ne și bucurăm 
în Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Hristos, prin care am căpătat 
ispășirea.” (Romani 5:8-11, engl.)

El să fie preamărit întotdeauna 
pentru aceasta!
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Introducere
Era în toamna anului 1844. Un 

grup mic de oameni sinceri doreau 
să primească asigurarea că Domnul 
nu i-a părăsit. Ei citeau Cuvântul 
inspirat din nou și din nou; atenția 
lor a fost îndreptată spre profeția 
din Daniel 8:14 (engl.): „Până vor 
trece 2300 de zile; apoi sanctuarul 
va fi curățat”, și la profeția din Ha-
bacuc 2:3 (engl.): „Dacă zăbovește 
[vedenia], așteapt-o, căci va veni și 
se va împlini fără să zăbovească.” 
Solia care a umplut întreaga lume 
era acum ridiculizată sarcastic de 
mulțime. De la mai mult de 50 000 
care așteptaseră cu nerăbdare eve-
nimentul glorios, aproape nimeni 
nu a mai rămas. Toți așteptaseră 
să vină Salvatorul pe norii ceru-
lui – Hristos Mesia, care avea să 
execute judecata. Dar Hristos nu a 
venit. Astfel s-a împlinit profeția 
care prevedea că așteptătorii aveau 
să guste amărăciunea dezamăgirii. 
(vezi Apocalipsa 10:9). Ce urma? 
Domnul a îndreptat atenția copiilor 
Săi la epistola către Evrei și prin 
rugăciuni stăruitoare și dezbateri 
ale copiilor lui Dumnezeu, le-a fost 
descoperit tot cu privire la adevărul 

despre sanctuarul ceresc și serviciul 
efectuat acolo. Prețiosul adevăr a 
devenit temelia credinței advente.

Solia vieții
De la pătrunderea păcatului 

pe planeta noastră, chiar dacă este 
trecută o sentință asupra omeni-
rii, Dumnezeu ne-a acordat încă 
speranța mântuirii. (vezi Geneza 3:15). 
În toate veacurile, copiii credincioși 
ai lui Dumnezeu au avut de așteptat 
punctul culminat al gloriosului plan 
de salvare. Prin credință, sângele a 
fost vărsat ca cel dintâi sacrificiu. A 
fost sacrificată pentru prima dată 
viața animalului nevinovat, ară-
tând spre mântuire prin Mielul lui 
Dumnezeu. De-a lungul secolelor 
patriarhilor, toți copiii lui Dumne-
zeu priveau la Calvar ca singura lor 
speranță – moartea Fiului lui Dum-
nezeu era o garanție a salvării pentru 
cei care aveau să-L primească.

Preotul
În fiecare familie se îndeplinea un 

serviciu special de ispășire. Misiunea 
era încredințată capului familiei:

„În vremurile timpurii, tatăl 
era conducătorul și preotul fa-
miliei sale și exercita autoritate 
asupra copiilor săi chiar și după 
ce aceștia își aveau propriile lor 
familii. Urmașii săi erau învățați să 
privească la el ca la conducătorul 
lor, atât în probleme religioase, cât 
și în cele pământești.”1 Mai târziu, 
când Dumnezeu a vrut să prezinte 
evanghelia prin slujirea din taber-
nacol, El a dat lui Moise, condu-
cătorul vizibil al poporului Său, o 
instrucțiune, și anume, că singura 
seminție care rămăsese credincioasă 
într-un moment crucial de criză 
spirituală – Leviții – puteau deveni 
preoți în tabernacolul pământesc. 
Aceea era descoperirea evangheli-
ei în simboluri și tipuri. „Întregul 
sistem de tipuri și simboluri era o 
profeție coerentă a evangheliei, o 
prezentare în care erau cuprinse 
făgăduințele mântuirii.”2

Serviciul în tabernacol
Serviciul era oficiat zilnic. Erau 

daruri de dimineață și de seară, 
jertfe de ispășire și așa mai depar-
te. Dar era o prevedere specială 
pentru pocăința păcătosului, prin 
aducerea unei jertfe pentru păcat. 
Înțelegându-și vina, păcătosul tre-
buia să aducă un animal, să-și măr-
turisească păcatul, să-și pună mâna 
deasupra capului victimei și să 
ucidă animalul cu propria sa mână. 
În acest fel i se lua viața animalu-
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Marele nostru Preot
de Viktor Pisanyuk
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lui. Apoi preotul transfera sângele 
victimei asupra tabernacolului și îl 
stropea înaintea perdelei în spa-
tele căreia era legea. În acest mod, 
oferind legii sacrificiul care era egal 
legii, păcătosul putea aștepta viață. 
Pentru a face ispășire pentru păcat, 
era sacrificată o viață care satisfăcea 
legea nerespectată a lui Dumnezeu. 
(vezi Leviticul 4:1-7).

„În jertfele pentru păcat aduse 
în timpul anului, un înlocuitor fuse-
se acceptat în locul păcătosului; dar 
sângele victimei nu făcuse ispășire 
deplină pentru păcat. El doar asigu-
rase un mijloc prin care păcatul era 
transferat asupra sanctuarului.”3

Preoții în prezența lui 
Dumnezeu

Deși preoții erau puși deoparte 
din mulțime prin ungere și erau 
așezați într-o slujbă sfântă, aceas-
ta nu-i făcea fără păcat, așa că ei 
trebuia să aducă jertfe și pentru ei 
înșiși. „Orice mare preot, luat din 
mijlocul oamenilor, este pus pentru 
oameni în lucrurile privitoare la 
Dumnezeu, ca să aducă daruri 
și jertfe pentru păcate. El poate 
fi îngăduitor cu cei neștiutori și 
rătăciți, fiindcă și el este cuprins de 
slăbiciune. Și, din pricina acestei 
slăbiciuni, trebuie să aducă jert-
fe atât pentru păcatele lui, cât și 
pentru ale norodului.” (Evrei 5:1-3). 

Totuși nu orice levit putea deveni 
preot. Erau cerințe speciale pentru 
preoți, întrucât ei trebuia să fie 
reprezentanți vrednici ai lucrării 
Preotului care urma, acel Preot 
Adevărat și Credincios după rân-
duiala lui Melhisedec. Înregistrarea 
Bibliei citează „Domnul a jurat și 
nu se va căi: `Tu ești preot în veac, 
după rânduiala lui Melhisedec`, 
prin chiar faptul acesta, El S-a făcut 
chezașul unui legământ mai bun. 
Mai mult, acolo au fost preoți în 
mare număr, pentru că moartea îi 
împiedica să rămână pururea. Dar 
El, fiindcă rămâne `în veac`, are o 
preoție care nu poate trece de la 
unul la altul. De aceea și poate să 
mântuiască în chip desăvârșit pe cei 
ce se apropie de Dumnezeu prin 

El, pentru că trăiește pururea ca 
să mijlocească pentru ei. Și tocmai 
un astfel de Mare Preot ne trebuia: 
sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit 
de păcătoși și înălțat mai presus de 
ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalți 
mari preoți, să aducă jertfe în fie-
care zi, întâi pentru păcatele sale, și 
apoi pentru păcatele norodului, căci 
lucrul acesta l-a făcut odată pentru 
totdeauna, când S-a adus jertfă pe 
Sine Însuși.” (Evrei 7:21-27).

„Numai lui Aaron și fiilor săi le 
era îngăduit să slujească înaintea 
Domnului; restul seminției avea în 
grijă tabernacolul și mobilierul lui 
și trebuia să ajute preoții în slujba 
lor, dar ei nu aveau voie să aducă 
jertfe, să ardă tămâie sau să pri-
vească lucrurile sfinte până nu erau 
acoperite.”4

De fiecare dată când preotul 
venea să preia responsabilitățile 
în sanctuar, el trebuia să-și spele 
mâinile și picioarele. Aceasta dove-
dea importanța solemnă a fiecărui 
serviciu:

„Ligheanul era așezat între 
altar și popor, pentru că înainte 
[ca preoții] să vină în prezența 
lui Dumnezeu, în văzul adunării, 
ei trebuia să-și spele mâinile și 
picioarele. Ce impresie avea să facă 
aceasta asupra poporului? Avea să 
le arate că fiecare particulă de praf 
trebuie îndepărtată înainte de a pu-
tea merge în prezența lui Dumne-
zeu; pentru că El era atât de înalt și 
sfânt, încât dacă ei nu ar îndeplini 
aceste condiții, ar urma moartea.”5

Marele preot
Serviciul zilnic era îndeplinit în 

curtea și în prima încăpere a sanc-
tuarului, dar o dată pe an se efectua 
un serviciu în Sfânta Sfintelor. 
Aceasta era o zi specială, înainte de 
care se făcea o pregătire solemnă 
și numai marele preot avea dreptul 
de a veni în prezența Celui nevă-
zut pentru a efectua acest serviciu 
unicat. El trebuia să curățească 
sanctuarul de păcatele mărturi-
site, care erau în mod simbolic 
transferate prin sângele stropit pe 
perdeaua care izola chivotul. Apoi, 

aceste păcate erau preluate de țapul 
de trimis într-un pământ nelocuit. 
Preotul rostea o binecuvântare pen-
tru anul următor asupra poporului 
Israel. Urma sărbătoarea de bucurie 
a corturilor și tot poporul se bucura 
pentru că au primit izbăvire și bine-
cuvântare pentru viața lor viitoare.

Veșmintele marelui preot
„Veșmintele marelui preot erau 

din materiale prețioase și lucrate 
cu multă măiestrie, corespunzând 
poziției lui alese. Pe lângă haina de 
in a preotului obișnuit, el mai purta 
o mantie albastră, țesută de aseme-
nea dintr-o bucată. De jur împre-
jurul tivului, mantia era împodo-
bită cu clopoței de aur și rodii de 
culoare albastră, purpurie și cărămi-
zie. Peste aceasta venea un efod – o 
haină mai scurtă, țesută din fir de 
aur, albastru, purpuriu, cărămiziu și 
alb; era ținut strâns legat de corp cu 
un brâu făcut din aceleași culori și 
lucrat cu măiestrie. Efodul era fără 
mâneci, iar pe umerii lui, brodați cu 
fir de aur, erau prinse două pietre de 
onix, purtând numele celor două-
sprezece seminții ale lui Israel.

Peste efod era pieptarul, 
veșmântul preoțesc cel mai sfânt. El 
era din același material cu efodul. 
Era de formă pătrată, măsurând o 
palmă, fiind agățat de umeri prin 
lănțișoare de aur împletite ca niște 
sfori, prinse în verigi de aur. Mar-
ginea era făcută din felurite pietre 
prețioase, de același fel cu pietrele 
ce alcătuiesc cele douăsprezece 
temelii ale Cetății lui Dumne-
zeu. Înăuntrul acestui cadru erau 
douăsprezece pietre prinse în aur, 
așezate câte patru pe un rând și 
care, ca și cele de la umăr, aveau 
săpate pe ele numele semințiilor. 
Instrucțiunea Domnului era: `Când 
va intra Aaron în sfântul locaș, va 
purta pe inima lui numele fiilor lui 
Israel, săpate pe pieptarul judecății, 
ca să păstreze totdeauna aducerea 
aminte de ei înaintea Domnului.` 
(Exodul 28:29). Tot așa, Hristos, 
slăvitul Mare Preot, prezentând 
sângele Său înaintea Tatălui, în fa-
voarea păcătosului, poartă pe inima 
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Sa numele oricărui suflet pocăit și 
credincios. Psalmistul spune: `Eu 
sunt sărac și lipsit, dar Domnul Se 
gândește la mine.` (Psalmii 40:17).

La dreapta și la stânga piep-
tarului se aflau două pietre mari, 
foarte strălucitoare. Acestea erau 
cunoscute ca fiind Urim și Tumim. 
Prin ele voința lui Dumnezeu era 
făcută de cunoscut marelui preot. 
Când erau aduse înaintea Dom-
nului întrebări cu privire la diferite 
lucruri, pentru a se lua o hotărâre, 
un nimb de lumină, ce încercuia 
piatra prețioasă din dreapta, era un 
semn al consimțirii sau aprobării 
divine, în timp ce un nor umbrind 
piatra din stânga era o dovadă a 
respingerii sau dezaprobării.

Mitra marelui preot era un 
turban din pânză de in, având 
prinsă de el, printr-un fir albas-
tru, o placă de aur cu inscripția: 
`Sfințenie lui Iehova`. Tot ce era 
legat de îmbrăcămintea și purtarea 
preoților trebuia să fie astfel, încât 
să imprime în cei care-i priveau un 
simțământ al sfințeniei lui Dum-
nezeu, al sfințeniei venerării Sale 
și al curăției ce se cerea din partea 
acelora care veneau în prezența Sa.

Nu numai sanctuarul în sine, 
ci și lucrarea preoților trebuia 
să `slujească drept exem-
plu și umbră a lucrurilor 
cerești.` (Evrei 8:5, engl.).6 
Toate acestea indicau către 
faptul că prin Marele Preot 
orice membru al famili-
ei lui Dumnezeu are un 
reprezentant înaintea Celui 
Atotputernic.

Adevărul care 
întărește credința 
poporului așteptător

Încercând să îndrep-
te atenția poporului său 
către Evanghelia Vechiului 
Testament, care a fost pre-
zentată în serviciul sanctua-
rului, apostolul Pavel spune: 
„Punctul cel mai însemnat 
al celor spuse este că avem 
un Mare Preot care S-a 

așezat la dreapta scaunului de dom-
nie al Măririi în ceruri, ca slujitor al 
sanctuarului și al adevăratului cort 
care este ridicat nu de om, ci de 
Domnul.” (Evrei 8:1,2, engl.). „Pe baza 
morții și învierii [Salvatorului], El 
a devenit slujitor al `adevăratului 
cort care a fost ridicat nu de om, ci 
de Domnul.` (Evrei 8:2). Oamenii au 
construit tabernacolul iudeilor; oa-
menii au clădit tempul iudeilor; dar 
sanctuarul de sus, care era modelul 
celui pământesc, n-a fost zidit de 
un arhitect omenesc. `Iată un Om, 
al cărui nume este Odrasla; ...Va 
zidi Templul Domnului, va purta 
podoabă împărătească, va ședea și 
va stăpâni pe scaunul Lui de dom-
nie, va fi preot pe scaunul Lui de 
domnie.` (Zaharia 6:12, 13).”7

Mica grupă de copii credincioși 
ai lui Dumnezeu experimentase 
dezamăgirea din 1844; lor le-a fost 
dezvăluit adevărul despre sanctua-
rul ceresc, unde se efectua serviciul 
ispășirii. În acest fel ei au înțeles în 
cele din urmă că serviciul Vechiu-
lui Testament era doar o ilustrare a 
lucrurilor care aveau să se întâmple 
în realitate în Noul Testament. Pă-
cat că mulți oameni, citind Biblia, 

cred că lucrarea de ispășire a luat 
sfârșit la Calvar. Crucificarea a fost 
doar o parte a planului de salvare. 
Mielul a îndepărtat păcatul din 
lume. Dar acest sânge trebuia să fie 
adus în sanctuarul ceresc și pre-
zentat înaintea legii morale a celor 
Zece Porunci.

„Acum [acei care așteptaseră 
prin credință a doua Sa venire] L-au 
văzut din nou pe El, Marele lor 
Preot milostiv, în Sfânta Sfintelor, 
urmând să se arate curând ca regele 
și eliberatorul lor. Lumina provenită 
din sanctuar a iluminat trecutul, 
prezentul și viitorul. Ei au înțeles 
că Dumnezeu îi condusese prin 
providența Sa, care nu dă greș.”8

Marele nostru preot  
în sanctuarul ceresc

Lui Ioan i s-a arătat că după 
învierea lui Hristos, Domnul S-a 
înălțat la ceruri și a început slujirea 
în prima încăpere a sanctuarului 
ceresc: „M-am întors să văd glasul 
care-mi vorbea. Și când m-am în-
tors, am văzut șapte sfeșnice de aur. 
Și în mijlocul celor șapte sfeșnice 
pe cineva care semăna cu Fiul 
omului, îmbrăcat cu o haină lungă 

până la picioare și încins la 
piept cu un brâu de aur. Capul 
și părul Lui erau albe ca lâna 
albă, ca zăpada; ochii Lui erau 
ca para focului.” (Apocalipsa 

1:12-14). Dar în tabernacolul 
pământesc era o vreme când 
slujirea regulată  lua sfârșit în 
prima încăpere și venea ziua 
specială a ispășirii, în care lu-
crarea era efectuată în a doua 
încăpere. Când a început Ziua 
Ispășirii în sanctuarul ceresc? 
Daniel dezvăluie: „Mă uitam 
la aceste lucruri, până când 
s-au așezat niște scaune de 
domnie. Și un Îmbătrânit de 
zile a șezut jos. Haina Lui era 
albă ca zăpada și părul capului 
Lui era ca niște lână curată; 
scaunul Lui de domnie era ca 
niște flăcări de foc și roatele 
Lui ca un foc aprins. Un râu 
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de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. 
Mii de mii de slujitori Îi slujeau și 
de zece mii de ori zece mii stăteau 
înaintea Lui. S-a ținut judecata și 
s-au deschis cărțile.” (Daniel 7:9, 10). 

Mai târziu, apostolul Ioan descrie 
din nou sanctuarul ceresc și servi-
ciul său, la fel ca în prima viziune el 
vede lucrarea de ispășire, mijlocirea 
și grija pentru cele șapte perioade 
ale bisericii Noului Testament, dar 
de această dată este adăugată solia 
judecății: „Neamurile se mânia-
seră, dar a venit mânia Ta; a venit 
vremea să judeci pe cei morți, să 
răsplătești pe robii Tăi prooroci, pe 
sfinți și pe cei ce se tem de Numele 
Tău, mici și mari, și să prăpădești 
pe cei ce prăpădesc pământul! Și 
Templul lui Dumnezeu, care este 
în cer, a fost deschis: și s-a văzut 
chivotul legământului Său, în Tem-
plul Său. Și au fost fulgere, glasuri, 
tunete, un cutremur de pământ și o 
grindină mare.” (Apocalipsa 11:18, 19).

În acest fel, solia din Apocalip-
sa 14 despre judecata care avea să 
înceapă în 1844 a fost adevărată 
și aceasta s-a armonizat cu lanțul 
profețiilor. Dar judecata avea să fie în 
Ceruri. În consecință, în 1844 Marele 
nostru Preot a trecut în locul Prea 
Sfânt pentru a îndeplini ultima parte 
a slujirii Sale și El va fi acolo până la 
sfârșitul timpului de încercare.

„Isus este slăvitul nostru Mare 
Preot în ceruri. Și ce face El? El 
mijlocește și face ispășire pentru 
poporul Său, care crede în El. Prin 
neprihănirea Sa atribuită, ei sunt 
primiți de Dumnezeu ca unii care 
prezintă lumii faptul că ei accep-
tă supunerea față de Dumnezeu, 
păstrând poruncile Sale.”9

Înțelegând importanta lu-
crare a Marelui nostru Preot

Atenția Israelului spiritual se 
concentrează astăzi la locul unde Își 
îndeplinește slujba Marele nostru 
Preot. Și cum se comportau oame-
nii în Ziua Ispășirii? Ce făceau ei? 
– Era un timp de adâncă umilință 

și post. Aceasta nu era doar o în-
trebare care avea să decidă doar un 
an al vieții, ci o chestiune de viață 
veșnică. Așa că mai mult decât atât, 
s-a ridicat un număr de întrebări 
pentru noi astăzi: Cum ar trebui 
să ne comportăm noi în perioada 
în care se decide destinul nostru? 
Arătăm noi într-adevăr că trăim în 
timpul de curățire al sanctuarului 
din cer, când manifestăm mândrie 
și aroganță? Poate uităm prea ade-
sea de curățirea de „vechile păcate.” 
(vezi 2 Petru 1:9). Va veni timpul când 
Marele Preot va părăsi sanctua-
rul din ceruri. Dragă frate, soră, 
prieten: Ce va aduce El pentru tine 
și pentru mine? Va aduce El o bine-
cuvântare? Aveți credință că sângele 
acestui Mare Preot poate îndepărta 
prin spălare păcatele voastre. Fără 
mijlocirea Sa nu putem îndepărta 
nici măcar un păcat care ne împie-
dică pe tine și pe mine de a intra în 
fericirea eternității. Prin sacrificiul 
de ispășire, acest păcat este trans-
ferat la sanctuarul din cer și apoi 
poate fi șters. Conceptul este atât 
de cuprinzător, încât nu putem fi 
capabili să-l prindem în întregime – 
dar dacă ne exersăm totuși credința 
în Salvatorul nostru Atotputernic, 
încrezându-ne în harul Său, El 
îndeplinește această răscumpărare 
minunată în viața noastră.

„Căpetenia mântuirii noastre 
nu a intervenit pentru noi ca un 
simplu solicitant, ci asemenea unui 
Biruitor, pretinzându-Și victoria. 
... Hristos S-a angajat El Însuși să 
fie înlocuitorul și garantul nostru și 
El nu neglijează pe nimeni. El, cel 
care nu a putut privi ființele umane 
expuse ruinei veșnice fără a-Și da 
sufletul la moarte în locul lor, va 
privi cu milă și compasiune asupra 
fiecărui suflet care înțelege că nu se 
poate salva singur.”10

Concluzie
Când timpul de încercare 

se va sfârși, mulți oameni vor 
conștientiza realitatea pierzării, 

caracterul inevitabil al pedepsei 
veșnice și pierderea vieții. Atunci ei 
ar fi gata să renunțe la orice lucru 
pentru a avea ocazia de a-și măr-
turisi păcatele Marelui Preot. Cât 
de mulți oameni se bizuie pe faptul 
că-L mărturisesc pe Hristos ca fi-
ind al lor astăzi, dar atunci când va 
apărea El va declara: „Niciodată nu 
v-am cunoscut; depărtați-vă de la 
Mine voi toți care lucrați fărădele-
ge.” (Matei 7:23). Haideți să veghem 
și să ne rugăm, ca nu cumva să înlo-
cuim credința adevărată, bazată pe 
profețiile incontestabile ale Bibliei 
cu nebunia încumetării. Numele 
nostru poate fi întipărit pe inima 
lui Hristos la fel cum erau cândva 
douăsprezece pietre pe pieptarul 
judecății marelui preot pămân-
tesc. Prin credință mențineți ochii 
voștri ațintiți la El în sanctuarul 
ceresc până în acel moment glorios 
când veți fi în stare să strigați către 
El: „Iată, acesta este Dumneze-
ul nostru; L-am așteptat și ne va 
mântui: acesta este Domnul; L-am 
așteptat și ne vom bucura și ne 
vom veseli de mântuirea Lui” (Isaia 
25:9, engl.). Dacă o persoană a fost 
vreodată la limita ruinei sau a privit 
moartea în față – înțelegând în pro-
funzime că el sau ea își datorează 
viața Salvatorului – este imposibil 
să uite aceasta. Sacrificiul și slujirea 
lui Hristos nu vor fi niciodată uitate 
în veșnicie. Haideți ca în același fel 
nici noi să nu uităm vreodată aceas-
ta pe parcursul timpului scurt care 
ne-a mai rămas pe acest pământ. 
Amin.
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Funii de nisip?
Promisiuni asemenea funiilor de 

nisip. Cât de bune sunt ele? Cine 
are nevoie de o astfel de promisiu-
ne? Nimeni. Încerci să o apuci, nu-
mai ca s-o vezi cum se spulberă și 
se sfarmă într-o clipă – lăsându-te 
nespus de nemulțumit și dezamă-
git.... Da, ne putem doar imagina 
dezamăgirea pe care Iehova proba-
bil a simțit-o când a fost trădat în 
acest fel! Amintiți-vă scena:

„Moise a venit și a spus popo-
rului toate cuvintele Domnului și 
toate judecățile: și tot poporul a 
răspuns într-un glas și a zis: „Vom 
face tot ce a zis Domnul.” Și Moise 
a scris toate cuvintele Domnului și 
s-a trezit dimineața devreme și a 
zidit un altar la poalele muntelui și 
doisprezece stâlpi, după cele două-
sprezece seminții ale lui Israel. Și a 

înțelegere vrednică de încredere 
în cel mai înalt sens și pe care poți 
conta, nu-i așa? În Exodul 24 era 
chiar pecetluit cu sânge! Ce promi-
siune minunată a făcut poporul! Nu 
era extraordinar din partea lor că au 
făcut o astfel de declarație măreață?

Din nefericire totuși, rezultatul 
plin de rușine arată altceva. Doar 
câteva capitole mai târziu, vedem 
istoria care se petrece în continuare 
(în timp ce Dumnezeu comuni-
ca pe munte cu Moise în folosul 
poporului):

„Poporul, văzând că Moise ză-
bovește să se pogoare de pe munte, 
s-a strâns în jurul lui Aaron, și i-a 
zis: Haide! Fă-ne un dumnezeu 
care să meargă înaintea noastră; 
căci Moise, omul acela care ne-a 
scos din ţara Egiptului, nu știm 

Miercuri, 7 decembrie 2011

Legământ

trimis tineri dintre copiii lui Israel, 
care au adus tauri ca arderi de tot și 
jertfe de mulțumire înaintea Dom-
nului. Iar Moise a luat jumătate din 
sânge și l-a pus în străchini; și ju-
mătate din sânge l-a stropit pe altar. 
Și el a luat cartea legământului și a 
citit în auzul poporului; și ei au zis: 
„Vom face și vom asculta tot ce a 
zis Domnul. Moise a luat sângele, și 
a stropit poporul, zicând: Iată sân-
gele legământului, pe care l-a făcut 
Domnul cu voi pe temeiul tuturor 
acestor cuvinte.” (Exodul 24:3-8, engl., 

sublinieri adăugate).

Este o promisiune vredni-
că de crezut?

Ce este un legământ? El tre-
buie să fie demn de încredere, o 

O compilatie din Biblie si Spiritul Profetic si comentarii 
de B. Monteiro 

, , ,

Noul
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ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: 
Scoateţi cerceii de aur din urechile 
nevestelor, fiilor și fiicelor voastre, 
și aduceţi-i la mine. Și toţi și-au 
scos cerceii de aur din urechi, și 
i-au adus lui Aaron. El i-a luat din 
mâinile lor, a bătut aurul cu dalta, 
și a făcut un viţel turnat. Și ei au 
zis: Israele iată dumnezeul tău, care 
te-a scos din ţara Egiptului! Când a 
văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un 
altar înaintea lui, și a strigat: Mâine, 
va fi o sărbătoare în cinstea Dom-
nului! A doua zi, s-au sculat dis-de-
dimineaţă, și au adus arderi de tot și 
jertfe de mulţumire. Poporul a șezut 
de a mâncat și a băut; apoi s-au 
sculat să joace.” (Exodul 32:1-6).

Care a fost răspunsul lui Moise 
la încălcarea vădită a jurământului 
de către popor?

„Și, pe când se apropia [Moise] 
de tabără, a văzut viţelul și jocu-
rile. Moise s-a aprins de mânie, a 
aruncat tablele din mână, și le-a 
sfărâmat de piciorul muntelui. A 
luat viţelul, pe care-l făcuseră ei, și 
l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, 
a presărat cenușa pe faţa apei, și a 
dat-o copiilor lui Israel s-o bea.” 
(versetele 19-21).

Într-o groază de nedescris, con-
ducătorul credincios al israeliților a 
sfărâmat tablele de piatră ca o lecție 
puternică, pentru a arăta poporu-
lui că încălcaseră fără rușine legea 
sfărâmată. 

Ce fel de legământ vrednic de 
milă făcuseră ei cu Mântuitorul și 
Prietenul lor? În mod clar, era unul 
care nu putea fi crezut. De ce nu? 
Pentru că în ceea ce privește partea 
lor, el se bazase doar pe slăbiciunea 
puterii omenești. Încrederea de 
sine conduce întotdeauna la ruină 
sub presiune – istoria a demonstrat 
aceasta încă din zilele lui Cain până 
în timpul zelosului Iehu și chiar în 
momente de înflăcărare, în lepăda-
rea de Domnul său a lăudărosului 
Petru. Orice legământ care se ba-
zează pe meritele slabe ale simplilor 
muritori este sortit eșecului.

Israel și „vechiul legământ”
„Dumnezeu l-a adus [pe po-

porul Său, Israel] la Sinai; El Și-a 
manifestat slava Sa; El le-a dat le-
gea Sa, având făgăduința unor mari 
binecuvântări cu condiția ascultării: 
„Dacă veţi asculta glasul Meu, și 
dacă veţi păzi legământul Meu, 
atunci... Îmi veţi fi o împărăţie de 
preoţi și un neam sfânt.” (Exodul 

19:5, 6). Poporul nu și-a dat seama 
de păcătoșenia propriilor inimi și 
fără Hristos era imposibil pentru ei 
să țină legea lui Dumnezeu; ei au 
intrat repede în legământ cu Dum-
nezeu. Simțindu-se capabili să-și 
făurească propria neprihănire, ei au 
declarat: „Vom face și vom asculta 
tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7). 
Ei fuseseră martori ai proclamării 
legii în maiestatea înfricoșătoare 
și tremuraseră cu spaimă înaintea 
muntelui; și totuși numai câteva 
săptămâni au trecut până ce ei au 
rupt legământul cu Dumnezeu și 
s-au plecat să se închine chipului 
cioplit. Ei nu puteau nădăjdui în 
aprobarea lui Dumnezeu printr-un 
legământ pe care ei îl rupseseră...

„Termenii ‘vechiului legământ’ 
erau: ‘Ascultă și trăiește: ‘Dacă un 
om îl împlinește, el va trăi prin el’ 
(Ezechiel 20:11; Leviticul 18:5); dar 
‘Blestemat să fie cine nu va întări 
toate cuvintele legii acesteia ca să le 
împlinească.’ (Deuteronom 27:26, engl.).”1

Da, Dumnezeu a fost credincios 
ca întotdeauna, dar, din nefericire, 
poporul Său a rupt jumătatea sa 
din acord. Așa că a făcut legămân-
tul nul și neavenit. Le-a întors 
Dumnezeu după aceea spatele cu 
dezgust? Își întoarce El spatele de 
la noi cu dezgust când facem răul? 
Nu – ci mai degrabă, El învață plin 
de milă pe toți care se lasă învățați. 
Să vedem ce putem învăța despre 
harul îmbelșugat al lui Dumnezeu:

„Trăind în mijlocul idolatri-
ei și depravării, [copiii lui Israel] 
nu au avut o înțelegere adevăra-
tă a sfințeniei lui Dumnezeu, a 
păcătoșeniei nespuse din propriile 

inimi, a completei lor neputințe, în ei 
înșiși, de a da ascultare legii lui Dum-
nezeu și a nevoii lor de Salvator. Ei 
trebuia să fie învățați toate acestea...

„Acum, înțelegând păcătoșenia 
lor și nevoia lor de iertare, ei au fost 
făcuți să simtă nevoia lor de Salvator 
descoperită în legământul avraamic 
și reprezentată în umbră de jertfe. 
Acum, prin credință și dragoste, ei 
erau legați de Dumnezeu ca Mântu-
itor al lor din robia păcatului. Acum 
erau pregătiți să aprecieze binecu-
vântările noului legământ....

„ ‚Noul legământ’ a fost înte-
meiat pe ‚făgăduințe mai bune’ – 
făgăduința iertării de păcate și a ha-
rului lui Dumnezeu, care reînnoiește 
inima și o aduce în armonie cu 
principiile legii lui Dumnezeu. ‚Ci 
iată legământul, pe care-l voi face cu 
casa lui Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune Legea Mea înă-
untrul lor, o voi scrie în inima lor.... 
căci le voi ierta nelegiuirea, și nu-Mi 
voi mai aduce aminte de păcatul lor.’ 
(Ieremia 31:33, 34).

Aceeași lege, care a fost săpată pe 
tablele de piatră, este scrisă de Spiri-
tul Sfânt pe tablele inimii. În loc de 
a încerca să ne făurim propria nepri-
hănire, noi acceptăm neprihănirea 
lui Hristos. Sângele Lui face ispășire 
pentru păcatele noastre. Ascultarea 
Lui este acceptată în dreptul nostru. 
Apoi inima reînnoită de Spiritul 
Sfânt va aduce „roadele Duhului.” 
Prin harul lui Hristos, noi vom trăi 
în ascultare de legea lui Dumnezeu 
scrisă în inimile noastre. Având 
Spiritul lui Hristos, vom umbla la fel 
cum a umblat El.”2

Ce a putut Isus să afirme pe 
bună dreptate despre El Însuși când 
a trăit ca Fiu al Omului pe Pământ? 
„Mă desfătez să fac voia Ta, o, 
Dumnezeul Meu: da, legea Ta este 
înlăuntrul inimii Mele.” (Psalmii 40:8, 

engl.). El putea să mărturisească pe 
deplin: „Tatăl nu M-a lăsat singur; 
pentru că totdeauna fac ce-I este 
plăcut.” (Ioan 8:29). Chiar când era 
chinuit în cea mai grea ispită, Isus 
putea cu adevărat să spună: „stăpâ-
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nitorul lumii acesteia” – arhiamăgi-
torul și vrăjmașul sufletelor – „n-are 
nimic în Mine.” (Ioan 14:30).

„Nici chiar printr-un gând nu a 
putut fi adus Salvatorul nostru să 
cedeze puterii ispitei.” Șiretlicurile 
nelegiuite, înșelătoare ale diavolului 
nu puteau atinge nicio coardă care să 
răspundă în inima lui Isus. Aceasta 
este condiția spirituală pe care tre-
buie s-o atingem și noi. „În această 
viață trebuie să îndepărtăm păcatul 
de la noi, prin credință în sângele 
ispășitor al lui Hristos. Scumpul 
nostru Salvator ne invită să ne unim 
cu El, să unim slăbiciunea noastră 
cu puterea Lui, neștiința noastră 
cu înțelepciunea Lui, nevrednicia 
noastră cu meritele Lui.”4

Legământul avraamic 
„După cum Biblia ne prezintă 

două legi, una neschimbătoare și 
veșnică și una provizorie și tempo-
rară, la fel sunt și două legăminte. 
Legământul de pace a fost făcut 
pentru prima dată cu omul în 
Eden, când, după cădere, a fost dată 
făgăduința divină că sămânța femeii 
va zdrobi capul șarpelui. Acest legă-
mânt oferă iertare tuturor oame-
nilor și harul lui Dumnezeu care 
să-i ajute să asculte în viitor prin 
credința în Hristos. El le promite 
de asemenea viață veșnică, aceasta 
cu condiția loialității față de legea 
lui Dumnezeu. Astfel au primit 
patriarhii speranța salvării. 

„Același legământ a fost reînnoit 
cu Avraam în făgăduința: ‚Toate 
neamurile Pământului vor fi bine-
cuvântate în sămânța ta’. (Geneza 

22:18). Această făgăduință indica 
spre Hristos. Astfel a înțeles-o 
Avraam (vezi Galateni 3:8, 16) și s-a 
încrezut în Hristos pentru iertarea 
de păcate. Credința lui i-a fost so-
cotită ca neprihănire. Legământul 
cu Avraam susținea de asemenea 
autoritatea legii lui Dumnezeu ... 
[vezi Geneza 17:1, 7; 26:5].

„Cu toate că acest legământ a 
fost făcut cu Adam și reînnoit cu 

Avraam, el nu putea fi validat până 
la moartea lui Hristos. El existase 
prin făgăduința lui Dumnezeu încă 
de când prima solie despre răscum-
părare a fost dată; el fusese acceptat 
prin credință; totuși, când a fost va-
lidat de Hristos, el a fost numit noul 
legământ. Legea lui Dumnezeu era 
fundamentul acestui legământ, care 
era pur și simplu o înțelegere prin 
care oamenii erau aduși din nou în 
armonie cu voia divină, așezându-i 
acolo unde puteau să asculte de 
legea lui Dumnezeu...

„Legământul avraamic a fost va-
lidat prin sângele lui Hristos și este 
numit ‚cel de-al doilea’ sau ‚noul’ le-
gământ, deoarece sângele prin care 
a fost pecetluit a fost vărsat după 
sângele primului legământ. Noul 
legământ a fost valabil în zilele lui 
Avraam, lucru evident prin faptul 
că a fost atunci întărit atât prin 
făgăduință, cât și prin jurământul 
lui Dumnezeu – cele ‚două lucruri 
care nu se pot schimba și în care 
este cu neputință ca Dumnezeu să 
mintă.’ (Evrei 6:18).”5

Risipind un mit obișnuit
Mulți învățători falși de astăzi 

încearcă să amăgească sufletele 
sincere cu privire la părerea că de 
fapt „vechiul legământ” este legea 
celor Zece Porunci și că acel „nou 
legământ” este simpla credință în 
Hristos (credință fără lege). Este un 
șiretlic periculos să-L desparți pe 
Hristos de legea morală cea sfântă, 
care este transcrierea veșnică a ca-
racterului Său desăvârșit de dragos-
te. Isus n-a prezentat niciodată o 
astfel de viziune denaturată despre 
credință. Totuși, se poate ridica 
întrebarea sinceră: „Dacă legămân-
tul avraamic includea făgăduința 
mântuirii, de ce s-a mai formulat 
un alt legământ la Sinai?”

Se dă răspunsul:
„În robia lui, poporul [Isra-

el] pierduse într-o mare măsură 
cunoștința de Dumnezeu și de 
principiile legământului lui Avra-

am. Prin eliberarea lor din Egipt, 
Dumnezeu a căutat să le descopere 
puterea Sa și îndurarea Sa, pen-
tru ca ei să poată fi conduși să-L 
iubească și să se încreadă în El. El 
i-a coborât la Marea Roșie – unde, 
urmăriți de egipteni, scăparea părea 
imposibilă – pentru ca ei să-și dea 
seama de completa lor neputință, de 
nevoia lor de ajutor divin; și apoi El 
le-a adus izbăvirea. Astfel ei au fost 
umpluți cu dragoste și recunoștință 
față de Dumnezeu și cu încredere 
în puterea Lui de a-i ajuta.”7

Cum se aplică aceasta astăzi? 
Apostolul Pavel explică: „Fiind 
îndreptățiți prin credință, avem pace 
cu Dumnezeu prin Domnul nostru 
Isus Hristos.” „Deci prin credință 
desființăm noi legea? Nicidecum: 
dimpotrivă, noi întărim legea.” „Căci 
lucru cu neputinţă Legii, întru-
cât firea pământească o făcea fără 
putere, Dumnezeu a osândit păcatul 
în firea pământească, trimiţând, din 
pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său 
într-o fire asemănătoare cu a păcatu-
lui, pentru ca porunca Legii să fie 
împlinită în noi, care trăim nu după 
îndemnurile firii pământești, ci după 
îndemnurile Duhului.” (Romani 5:1, 

engl.; 3:31; 8:3,4).

Este într-adevăr posibil  
să ții întreaga lege morală?

„Dacă n-ar fi posibil pentru 
ființele umane aflate sub legămân-
tul avraamic să țină poruncile lui 
Dumnezeu, fiecare suflet dintre noi 
este pierdut. Legământul avraamic 
este legământul harului. ‚Prin har 
sunteți mântuiți.’ [Ioan 1:11, 12 citat]. 
Copii neascultători? Nu, ascultători 
de toate poruncile Sale. Dacă n-ar 
fi posibil pentru noi să fim păzitori 
ai poruncilor, atunci de ce face El 
ca ascultarea de poruncile Sale să 
fie dovada că noi Îl iubim?”8

Rămânând în noul legământ, 
primim harul bogat al lui Dum-
nezeu – îndurarea și puterea 
Sa – pentru ascultare. Dacă ne 
împărtășim din cuvântul Său – 
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mâncând și asimilând Pâinea vieții 
– natura noastră pământească este 
nimicită și noi suntem înviorați 
cu viață de sus. În noul legământ, 
noi nu mai suntem sub pedeapsa 
legii, pentru că legea este în inimile 
noastre. „Căci dragostea de Dum-
nezeu stă în păzirea poruncilor 
Lui: și poruncile Lui nu sunt grele. 
Pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruiește lumea: și ceea 
ce câștigă biruința asupra lumii este 
credința noastră.” (1 Ioan 5:3, 4).

Putere pentru sufletul  
bolnav de păcat: Repa-
rând acele funii de nisip

Dragii mei, vă simțiți neajutorați 
uneori – robiți de lanțurile obi-
ceiurilor rele, defectelor morale, 
nedesăvârșirilor vizibile? Dacă da, 
nu sunteți singuri:

„Simțind grozava putere a 
ispitei, ... omul strigă în disperare: 
„Nu pot să mă împotrivesc răului.” 
Spuneți-i că poate, că trebuie să 
se împotrivească. Poate că el a fost 
biruit din nou și din nou, dar nu va 
fi întotdeauna astfel....

„Acei care își pun încrederea lor 
în Hristos nu trebuie să fie robiți de 
vreun obicei moștenit sau cultivat, 
sau de înclinații. În loc de a fi ținuți 
în robia naturii josnice, ei trebuie 
să-și controleze apetitul și patimile. 
Dumnezeu nu ne-a lăsat să luptăm 
cu răul în propria noastră putere 
limitată. Oricare ar fi înclinațiile 
noastre spre rău moștenite sau cul-
tivate, noi putem birui prin puterea 
pe care El este gata să ne-o dea....

„Dându-i voința lui Hristos, 
noi ne aliem cu puterea divină. Noi 
primim putere de sus să rămânem 
neclintiți. O viață curată și nobilă, o 
viață de biruință asupra apetitului și 
poftei, este posibilă pentru oricine 
va uni voința umană slabă, lipsită 
de putere, cu voința omnipotentă, 
neclintită a lui Dumnezeu.”9

 „Mulți se întreabă: ‚Cum 
se poate ca eu să mă predau lui 

Dumnezeu?’ Tu dorești să te predai 
Lui, dar ești slab în putere morală, 
în sclavia îndoielilor și stăpânit de 
obiceiurile vieții tale de păcat. Pro-
misiunile și deciziile tale sunt ca fu-
niile de nisip. Tu nu-ți poți contola 
gândurile, impulsurile și afecțiunile. 
Cunoștința promisiunilor încălca-
te și angajamentelor nerespectate 
slăbește încrederea ta în propria-ți 
sinceritate și te face să simți că 
Dumnezeu nu te poate accepta; dar 
nu trebuie să disperi. Ceea ce trebu-
ie să înțelegi este adevărata putere 
a voinței. Aceasta este puterea 
conducătoare a naturii umane, pu-
terea de a lua decizii sau de a alege. 
Totul depinde de acțiunea corectă a 
voinței. Puterea de a alege le-a fost 
dată oamenilor de către Dumnezeu; 
este a lor, pentru a o exercita. Tu 
nu-ți poți schimba inima, nu poți 
prin tine însuți să-I dai lui Dumne-
zeu afecțiunile ei; dar tu poți alege 
să-I slujești Lui. Poți să-I dai Lui 
voința ta; El va lucra atunci în tine 
voința și înfăptuirea după buna Sa 
plăcere. Astfel, întreaga ta natură 
va fi adusă sub controlul Spiritului 
lui Hristos; afecțiunile tale vor fi 
centrate asupra Lui, gândurile tale 
vor fi în armonie cu El.

„Dorințele de bunătate și 
sfințenie sunt bune în sine; dar dacă 
te oprești aici, ele nu vor folosi la 
nimic. Mulți vor fi pierduți, în timp 
ce speră și doresc să fie creștini. Ei 
nu au ajuns în punctul în care să-și 
predea voința lui Dumnezeu. Ei nu 
aleg acum să fie creștini.

„Prin exercitarea corectă a 
voinței, se poate produce o deplină 
schimbare în viața ta. Predându-I 
voința lui Hristos, te unești cu pute-
rea care este deasupra tuturor stăpâ-
nirilor și puterilor. Vei avea putere de 
sus să rămâi neclintit și astfel, prin 
predare permanentă lui Dumnezeu, 
vei fi în stare să trăiești o viață nouă, 
chiar viața de credință.”10

Cu astfel de făgăduințe cum 
sunt acestea – oferite cu milă de 
Însuși Creatorul Omnipotent  
pentru fiecare suflet pocăit, noi 

nu trebuie să ne așteptăm la eșec. 
Bătălia a fost deja câștigată; jertfa 
lui Hristos pe Calvar ne asigură 
victoria.

De la vechi la nou
„În adevăr, dacă legământul 

dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai 
fi fost vorba să fie înlocuit cu un al 
doilea. Căci găsind greșeală în ei, El 
le-a zis: Iată, vin zile, zice Domnul, 
când voi face cu casa lui Israel și 
cu casa lui Iuda un legământ nou; 
nu ca legământul, pe care l-am 
făcut cu părinţii lor, în ziua când 
i-am apucat de mână, ca să-i scot 
din ţara Egiptului. Pentru că n-au 
rămas în legământul Meu, nici Mie 
nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 
Dar iată legământul, pe care-l voi 
face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile 
Mele în mintea lor și le voi scrie în 
inimile lor; Eu voi fi un Dumnezeu 
pentru ei, și ei vor fi pentru Mine 
un popor.” (Evrei 8:7-10, engl.).

Haideți atunci să ne prindem cu 
toată inima de noul legământ prin 
Hristos. O astfel de experiență nu 
se spulberă precum funiile de nisip, 
ci mai degrabă, ne înconjoară cu 
puternicele funii de dragoste care 
pot dăinui chiar până în veșnicie. 

Trimiteri
1 Patriarhi și profeți, pg. 371, 372 engl. 
[Sublinieri adăugate].
2 Idem [Sublinieri adăugate. Italic 
aparținând autorului.]
3 Marea luptă, pg. 623 engl.
4 Idem.
5 Patriarhi și profeți, pg. 370, 371 engl. 
[Sublinieri adăugate. Italic aparținând 
autorului.]
6 Idem., pg. 371 engl.  
7 Idem., [Sublinieri adăugate].
8 Comentarii Biblice ale AZS [Comenta-
rii E. G. White], vol. 1, pg. 1092 engl.
9 Pe urmele Marelui Medic, pg. 174-176 
engl.
10 Calea către Hristos, pg. 47, 48 engl. 
[Italic aparținând autorului.]
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      ânge! Substanța roși- 
   atică, cu un gust ușor   
            neplăcut, cu care noi toți 
           suntem familiarizați, este  
       încărcată de o solemnă simbo-
listică. Ea este simbolul vieții și al 
morții (Geneza 9:4-6). Ea este le-
gătura comună, esențială, de care se 
bucură întreaga omenire, după cum 
„Dumnezeu a făcut toate națiunile 
dintr-un singur sânge, ca să locuias-
că pe toată fața Pământului.” (Fapte 

17:26, engl.)

Într-un veac al violenței, ome-
nirea are tendința de a trata sângele 
cu ușurință. În fiecare zi, undeva 
pe planeta noastră,  el este vărsat 
în mod intenționat. Totuși, nu este 
dorința Prințului Păcii ca poporul 
Său să fie absorbit nici chiar în ur-
mărirea unor astfel de vești, pentru 
că noi suntem invitați: să „nu luați 
deloc parte la lucrările neroditoa-
re ale întunericului, ba încă mai 

o astfel de generație? Însă și mai 
rău, pentru cei care au fost expuși 
la război sau au fost victime neferi-
cite ale violenței în viața reală, sunt 
chiar mai greu de șters dureroasele 
amintiri întipărite ale scenelor în-
grozitoare. Doar cu ajutorul plin de 
har al lui Dumnezeu poate fi uitată 
și ștearsă din memorie o astfel de 
experiență. Cu privire la perico-
lul care există, Domnul ne spune: 
„Păcătoșii sunt îngroziţi, în Sion, 
un tremur a apucat pe cei nelegiu-
iţi, care zic: Cine din noi va putea 
să rămână lângă un foc mistuitor? 
Cine din noi va putea să rămână 
lângă niște flăcări veșnice? Cel ce 
umblă în neprihănire, și vorbește 
fără vicleșug, cel ce nesocotește un 
câștig scos prin stoarcere, cel ce 
își trage mâinile înapoi, ca să nu 
primească mită, cel ce își astupă 
urechea să n-audă cuvinte setoase 
de sânge, și își leagă ochii ca să nu 

Vineri, 9 decembrie 2011

 de D. Jeyasingh

SÂNGE ÎN

degrabă osândiţi-le. Căci e rușine 
numai să spunem ce fac ei în as-
cuns. Dar toate aceste lucruri, care 
sunt osândite, sunt scoase la iveală 
de lumină.” (Efeseni 5:11-13, engl.).

Dumnezeu știe că ființele uma-
ne slabe sunt într-un real pericol de 
a deveni împietriți și insensibili re-
feritor la noțiunea de sânge vărsat, 
în special în aceste zile de pe urmă: 
„Și, din pricina înmulţirii fărădele-
gii, dragostea celor mai mulţi se va 
răci.” (Matei 24:12).

Pentru mulți dintre cei care 
au crescut în era televizorului, a 
filmelor, video-urilor și DVD-uri-
lor, faptele de violență și de vărsare 
de sânge au mărturisit în mod 
indirect de atâtea ori că mintea 
este aproape complet indiferentă 
la asemenea tragedii. Este oare de 
mirare că atingerea Evangheli-
ei blândului și umilului Isus este 
pusă sub semnul întrebării pentru 

S

Locul 
Prea 
Sfânt
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vadă răul.” (Isaia 33:14,15). Da, nu 
putem fugi de realitatea acestei 
planete decăzute, dar avem putere 
să facem alegeri înțelepte cu privire 
la lucrurile la care ne permitem 
să ne expunem noi înșine și copiii 
noștri. Dacă ne pasă cu seriozitate 
de pregătirea sufletelor noastre 
pentru veșnicie, vom alege să ne 
legăm ochii, ca să nu vadă răul și să 
ne astupăm urechile, ca să nu audă 
cuvinte setoase de sânge. Atunci 
asigurarea minunată și încurajatoare 
a lui Isaia poate fi a noastră: „Acela 
va locui în locurile înalte; stânci 
întărite vor fi locul lui de scăpare; i 
se va da pâine, și apa nu-i va lipsi. 
Ochii tăi vor vedea pe Împărat în 
strălucirea Lui, vor privi ţara în 
toată întinderea ei.” (versetele 16, 17).

Excepția
Cu toate că datoria noastră este 

să ne ferim cât de mult posibil de „a 
auzi cuvinte setoase de sânge”, este o 
istorie despre vărsarea de sânge care 
este de fapt locul în care trebuie să 
se concentreze atenția noastră - și 
aceasta dintr-un motiv întemeiat:

„Căci știţi că nu cu lucruri 
pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi 
fost răscumpăraţi din felul deșert de 
vieţuire, pe care-l moșteniserăţi de la 
părinţii voștri, ci cu sângele scump 
al lui Hristos, Mielul fără cusur și 
fără prihană. El a fost cunoscut mai 
înainte de întemeierea lumii, și a fost 
arătat la sfârșitul vremurilor pentru 
voi, care, prin El, sunteţi credincioși 
în Dumnezeu, care L-a înviat din 
morţi, și I-a dat slavă, pentru ca, 
credinţa și nădejdea voastră să fie în 
Dumnezeu.” (1 Petru 1:18-21).

Sângele prețios al lui Hristos 
este tema sacră în jurul căreia se 
concentrează speranța noastră 
pentru veșnicie. „În nimeni altul nu 
este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 

4:12). Când a fost pe pământ, Isus 
a declarat: „Acum are loc judecata 
lumii acesteia, acum stăpânitorul 
lumii acesteia va fi aruncat afară. Și 

după ce voi fi înălţat de pe pământ, 
voi atrage la Mine pe toţi oamenii. 
Vorbind astfel, arăta cu ce moarte 
avea să moară.” (Ioan 12:31-33).

Simbolistica  
în organizarea evreilor

În timpurile din vechime, acei 
care se temeau de Dumnezeu, erau 
învățați încă de timpuriu un prin-
cipiu fundamental: „Și, după Lege, 
aproape totul este curăţit cu sânge; 
și fără vărsare de sânge, nu este 
iertare.” (Evrei 9:22, sublinierea adăuga-

tă). Astfel, sistemul jertfelor a fost 
destinat să indice la sângele vărsat 
al Mielului lui Dumnezeu, care 
trebuia să ridice păcatul lumii.

Dumnezeu și-a condus poporul 
prin pustiu pentru o perioadă de 
patruzeci de ani, înainte ca ei să 
intre în Țara Promisă. Ziua în care 
au plecat, Dumnezeu a declarat-o 
ca fiind începutul anului pentru ei. 
Trei luni mai târziu, Domnul S-a 
arătat lui Moise pe muntele Sinai și 
a scris cele zece porunci și i-a dat lui 
Moise și alte legi civile. El i-a arătat 
un model al Sanctuarului din cer 
și i-a poruncit să facă unul (Exodul 

25:8) după acel model. Acest sanctu-
ar portabil a fost numit „miqdash”, 
avându-l pe Aaron ca primul mare 
preot. Aici s-au realizat slujbele 
complexe pentru prima dată. Dum-
nezeu folosește experiența robiei din 
Egipt și eliberarea lor minunată ca 
o paralelă cu experiența noastră în 
robia păcatului și eliberarea minuna-
tă din aceasta.

Sanctuarul primului  
legământ

 Sanctuarul era inima sistemului 
tipic. Acolo Domnul Și-a așezat 
Numele Său, Și-a manifestat slava 
Sa și a stat de vorbă cu marele 
preot. (Exodul 25:8). Sanctuarul nu 
includea doar cortul, cu cele două 
încăperi ale sale, ci și curtea și 
vasele pentru slujbă, înconjurate 
de curtea în care se afla taber-
nacolul. (Numeri 3:29-31; 10:17, 21). 

Preoții intrau în chipul sau modelul 
adevăratului cort. Pavel îl numește  
sanctuarul primului legământ (Evrei 

9:1), în care se aduceau atât daruri, 
cât și jertfe (versetul 9). Preoția din 
sanctuarul pământesc al primului 
legământ aparținea fiilor lui Levi.

Sanctuarul noului  
legământ

Sanctuarul noului legământ nu 
este pe pământ, ci în ceruri. Adevă-
ratul cort, care reprezintă o parte a 
sanctuarului noului legământ, a fost 
făcut și ridicat de Domnul. „Dar 
Hristos a venit ca Mare Preot al bu-
nurilor viitoare, a trecut prin cortul 
acela mai mare și mai desăvârșit, 
care nu este făcut de mâini” (versetul 

11). Când El S-a înălțat la dreapta 
Tatălui în ceruri, El a devenit „sluji-
tor al Sanctuarului și al adevăratului 
cort, care a fost ridicat nu de un om, 
ci de Domnul.” (Evrei 8:2, engl.). Acela 
este sanctuarul noului legământ 
(versetul 6). Preoția din sanctuarul 
ceresc al legământului mai bun 
aparține Fiului lui Dumnezeu. El 
îndeplinește slujba preoțească atât a 
lui Melhisedec, cât și a lui Aaron.

Hristos: Mielul și Preotul
Din toate titlurile Salvatorului 

nostru, „Mielul lui Dumnezeu” 
(Ioan 1:29, 36) și „Marele Preot” (Evrei 

4:14) sunt foarte dragi omenirii. În 
virtutea acestor două slujbe, Dom-
nul ridică sărmana omenire căzută 
pentru a împărți cu ea Împărăția Sa 
de har și slavă. Hristos a fost făcut 
Mare Preot în veac după rânduiala 
lui Melhisedec. (Evrei 7:17). El n-a 
avut nici strămoș, nici urmaș.

Mesia a fost Mielul junghiat de 
la întemeierea lumii. În serviciul 
tipic, păcătosul trebuia să aducă un 
miel ca jertfă pentru păcat. Preotul 
nu putea să-și îndeplinească slujba 
fără această jertfă (Leviticul 4:27-29), 
dar Hristos putea, deoarece El are 
o preoție neschimbătoare (Evrei 

7:21, 24) mai presus de aceea a fiilor 
leviților și de rânduiala lui Aaron. 
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Fiind El Însuși desăvârșit și preoția 
Lui fără sfârșit, El trăiește veșnic ca 
să mijlocească pentru noi.

Serviciile zilnice în  
sanctuarul de pe Pământ

„Serviciile zilnice constau în ar-
derea de tot de dimineață și de seară, 
arderea de tămâie plăcut mirositoare 
pe altarul de aur și jertfele speciale 
pentru păcatele individuale.” 1

Pentru popor
„În fiecare dimineaţă și seară, un 

miel de un an era adus ca ardere de 
tot pe altar, cu darurile de mâncare 
corespunzătoare, simbolizând astfel 
consacrarea zilnică a naţiunii faţă de 
Iehova și continua lor dependenţă 
de sângele ispășitor al lui Hristos.”2

Pentru persoane individuale
Cea mai importantă parte a 

slujbei zilnice era serviciul adus la 
îndeplinire pentru diferite persoa-
ne, în mod individual. Păcătosul 
care se pocăia, își aducea darul la 
ușa tabernacolului și, așezându-și 
mâna asupra victimei, își mărturisea 
păcatele, transferând astfel în mod 
figurat păcatele sale asupra victimei 
nevinovate. Animalul avea să fie 
junghiat chiar de mâna păcătosului, 
iar sângele era dus de preot în locul 
sfânt și stropit înaintea perdelei, 
în spatele căreia se afla chivotul, 
conţinând Legea pe care păcătosul 
o călcase. Prin această ceremonie 
păcatul era, prin sânge, transferat 
în mod figurat asupra sanctuarului. 
În unele cazuri, sângele nu era dus 
în locul sfânt; dar carnea trebuia să 
fie atunci mâncată de către preoţi, 
așa cum îi învăţase Moise pe fiii lui 
Aaron, spunând: “Domnul v-a dat-o, 
ca să purtaţi nelegiuirea adunării.” 
(Leviticul 10:17). Ambele ceremonii 
simbolizau transferarea păcatului de 
la cel pocăit, asupra sanctuarului....

„În jertfele pentru păcat, aduse în 
timpul anului, fusese primit sângele 
victimei în locul păcătosului; dar 

sângele acesta nu făcuse o ispășire 
deplină pentru păcat. El nu făcuse 
decât să procure mijloacele prin care 
păcatul era transferat asupra sanc-
tuarului. Prin aducerea sângelui ca 
jertfă, păcătosul recunoștea autori-
tatea Legii, își mărturisea vinovăţia 
nelegiuirii și credinţa în Domnul 
Hristos, care trebuia să ridice 
păcatele lumii, dar nu era cu totul 
eliberat de condamnarea Legii.”3

Serviciul anual în sanctua-
rul de pe Pământ

Ispășirea pe care marele preot o 
făcea în ziua a zecea a lunii a șaptea 

Aceasta nu era doar o comemora-
re, ci un tip. Ea indica nu doar înapoi 
spre pribegia lor în pustie, ci și înainte 
spre marea zi a eliberării finale.

„Când [Aaron] va isprăvi de 
făcut ispășirea pentru sfântul locaș, 
pentru cortul întâlnirii și pentru al-
tar, să aducă ţapul cel viu. Aaron să-
și pună amândouă mâinile pe capul 
ţapului viu, și să mărturisească peste 
el toate fărădelegile copiilor lui 
Israel și toate călcările lor de lege 
cu care au păcătuit ei; să le pună pe 
capul ţapului, apoi să-l izgonească 
în pustie, printr-un om care va avea 
însărcinarea aceasta.Ţapul acela va 
duce asupra lui toate fărădelegile 
lor într-un pământ pustiit.” (Leviticul 

16:20-22).

„Întrucât Satan este originea 
păcatului, instigatorul direct la 
făptuirea tuturor păcatelor care au 
adus moartea Fiului lui Dumnezeu, 
dreptatea cere ca Satan să sufere 
pedeapsa finală.”4 

În sanctuarul din cer
În sanctuarul din cer Marele 

nostru Preot face ispășire pentru 
noi cu Însuși sângele Său, și noi 
suntem iertați. (1 Petru 2:24). El a 
purtat păcatele noastre în trupul 
Său pe cruce (Matei 8:17; Isaia 53:4-12) 
și în prezența Tatălui, El face mijlo-
cire pentru noi. (1 Ioan 2:1, 2).

„În simbol, sângele jertfei 
pentru păcat transfera păcatul de la 
păcătosul pocăit, dar el rămânea în 
sanctuar până în Ziua Ispășirii.”5

În realitate, păcatele noastre – 
cu toate că sunt mărturisite și căite 
– vor rămâne în registrele cerului 
(Isaia 65:6, 7; 1 Timotei 5:24) până când 
vor fi șterse la judecată. (Fapte 3:19).

„Poziția noastră adevărată și 
singura în care este siguranță, este 
să ne pocăim și să ne mărturisim 
păcatele înaintea lui Dumnezeu. 
Simțind că suntem păcătoși, noi 
trebuie să avem credință în Dom-
nul nostru Isus Hristos, Care singur 
poate să ne ierte fărădelegile și să 
ne atribuie neprihănirea. Când vor 
veni vremurile de înviorare de la 

era diferită de cea pe care preoții 
o făceau pentru popor în slujba 
zilnică. Marele preot putea intra 
în Locul Prea Sfânt pentru a face 
ispășire pentru tot Israelul, pentru 
toate păcatele lor, o dată pe an, în 
ziua a zecea a lunii a șaptea. (Leviti-

cul 16:34, 29). Aceasta se numea Ziua 
Ispășirii sau slujba anuală. Această 
slujbă se făcea pentru poporul Israel 
ca întreg, pentru ștergerea păcatelor 
– o ispășire națională.

Aceasta era cea mai impor-
tantă zi din an. Întreaga națiune, 
având dinainte păcatele iertate prin 
ispășirea făcută în Sfânta, se aduna 
acum în jurul sanctuarului, în timp 
ce marele preot (Exodul 28) intra 
în Sfânta Sfintelor pentru a face 
ispășirea pentru tabernacol (Leviticul 

16:18-20, 33) și pentru popor, „veţi 
fi curăţiţi de toate păcatele voastre 
înaintea Domnului.” (Leviticul 16:30).
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Fața Domnului, atunci păcatele 
sufletului pocăit, care a primit har 
de la Hristos și a biruit prin sângele 
Mielului, vor fi îndepărtate din re-
gistrele cerului și vor fi puse asupra 
lui Satan, țapul de trimis, autorul 
păcatului și nu vor mai sta ca adu-
cere aminte împotriva lui niciodată. 
Păcatele celor biruitori vor fi șterse 
din cărțile de amintire, dar numele 
lor vor rămâne în cartea vieții.”6

În tip sau simbol, sângele jertfei 
pentru păcat îndepărta păcatul de 
la păcătosul pocăit, dar el rămânea 
în sanctuar până în Ziua Ispășirii. 
În mod asemănător, sângele lui 
Hristos, în timp ce îl eliberează pe 
păcătosul pocăit de sub condam-
narea legii, nu poate anula păcatul 
imediat; el va rămâne înregistrat în 
sanctuar până la ispășirea finală.

„În ziua cea mare a răsplătirii 
finale, morţii vor fi “judecaţi după 
faptele lor, după cele ce erau scrise 
în cărţile acelea.” (Apocalipsa 20:12). 

Apoi, în virtutea sângelui ispăși-
tor al Domnului Hristos, păcatele 
tuturor celor cu adevărat pocăiţi 
vor fi șterse din cărţile cerului. În 
felul acesta, Sanctuarul va fi elibe-
rat sau curăţat de păcatele înscrise 
acolo. În tip, această mare lucrare de 
ispășire sau ștergere a păcatelor era 
reprezentată prin serviciile din Ziua 
Ispășirii - curăţirea sanctuarului 
pământesc, care era adusă la înde-
plinire prin îndepărtarea, în virtu-
tea sângelui jertfei pentru păcat, a 
păcatelor prin care fusese mânjit.

„După cum, în ispășirea finală, 
păcatele celor cu adevărat pocăiţi 
vor fi șterse din cărţile cerului pen-
tru ca să nu mai fie niciodată amin-
tite și să nu le mai vină în minte, tot 
astfel, în tip, ele erau duse în pustie, 
îndepărtate pentru totdeauna de la 
adunare.”7

„Când marele preot intra în 
Locul Prea Sfânt, reprezentând 
locul unde Marele nostru Preot 
pledează acum, și stropea cu sângele 
ispășitor spre tronul harului, nu se 
mai aducea nicio jertfă de împăca-
re. În timp ce preotul mijlocea la 
Dumnezeu, fiecare inimă trebuia 

să se plece cu părere de rău, cerând 
iertare pentru fărădelegi.

„Tipul a întâlnit antitipul în 
moartea lui Hristos, Mielul jun-
ghiat pentru păcatele lumii. Marele 
Nostru Preot a adus singura jertfă 
care valorează pentru salvarea noas-
tră. Când S-a dat pe Sine Însuși pe 
cruce, a făcut o ispășire desăvârșită 
pentru păcatele poporului.”8

Prețuind sângele stropit
Noi trăim în marea Zi a 

Ispășirii, un timp în care trebuie 
să ne întristăm sufletele, mărtu-
risindu-ne păcatele, umilindu-ne 
inimile înaintea lui Dumnezeu și 
pregătindu-ne pentru marea bătălie 
finală. Dacă ne pare cu adevărat 
rău pentru păcatele noastre, ne-am 
pocăi cu acea pocăință de care nu 
mai trebuie să ne căim. Aposto-
lul Pavel descrie această pocăință 
veritabilă în cea de-a doua epistolă 
către Corinteni: „Totuși, acum mă 
bucur, nu pentru că aţi fost întris-
taţi, ci pentru că întristarea voastră 
v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost 
întristaţi după voia lui Dumnezeu, 
ca să n-aveţi nici o pagubă din par-
tea noastră. În adevăr, când întris-
tarea este după voia lui Dumnezeu, 
aduce o pocăinţă care duce la mân-
tuire, și de care cineva nu se căiește 
niciodată; pe când întristarea lumii 
aduce moartea. Căci uite, tocmai 
întristarea aceasta a voastră după 
voia lui Dumnezeu, ce frământa-
re a trezit în voi! Și ce cuvinte de 
dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! 
Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce 
pedeapsă! În toate voi aţi arătat că 
sunteţi curaţi în privinţa aceasta.”  

(2 Corinteni 7:9-11).

Acest fel de pocăință este un 
lucru bun, sigur. Ea este dovada 
lucrării Spiritului Sfânt în viață, 
așa după cum explica Isus: „Și când 
va veni [Mângâietorul], va dovedi 
lumea vinovată în ce privește păca-
tul, neprihănirea și judecata.” (Ioan 

16:8). O dorință puternică pentru 
o pocăință sinceră, serioasă este 
dovada lucrării Spiritului Sfânt în 

viața noastră. Mărturisire înaintea 
lui Dumnezeu a păcatelor specifice, 
pe care probabil le-am trecut cu 
vederea înainte sau pe care le-am 
înfăptuit în mod întâmplător; cereri 
de iertare unul de la altul pentru 
comportamentul nechibzuit sau 
pentru greșelile pe care nu le-am 
observat înainte; aspirații noi, 
neegoiste și dorințe care să înlocu-
iască scopurile noastre anterioare 
egoiste – toate acestea sunt dovada 
că sângele ispășitor este stropit în 
inimile noastre.

Da, sângele prețios al lui Isus are 
putere să ne curățească și să ne facă 
întregi, sfințindu-ne dinăuntru îna-
fară până când noi suntem potriviți 
pentru cer. Să nu tratăm cu ușurință 
acest sânge! Mai degrabă să prețuim 
sacrificiul făcut de Hristos și să-L 
urmăm în Locul Prea Sfânt, intrând 
prin credință în experiența pe care 
El o dorește pentru fiecare din noi.

„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin 
sângele lui Isus avem o intrare 
slobodă în Locul prea sfânt, pe calea 
cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-
o El, prin perdeaua dinăuntru, adică 
trupul Său: și fiindcă avem un Mare 
Preot pus peste casa lui Dumnezeu, 
să ne apropiem cu o inimă cura-
tă, cu credinţă deplină, cu inimile 
stropite și curăţite de un cuget rău, 
și cu trupul spălat cu o apă curată. 
Să ţinem fără șovăire la mărturisirea 
nădejdii noastre, căci credincios este 
Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem 
unii asupra altora, ca să ne îndem-
năm la dragoste și la fapte bune. Să 
nu părăsim adunarea noastră, cum 
au unii obicei; ci să ne îndemnăm 
unii pe alţii, și cu atât mai mult, cu 
cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei 

10:19-25). Amin! 

Trimiteri
1 Patrarhi și profeți, pg. 352 engl.
2 Idem.
3 Idem, pg. 354-356 engl. 
4 Patrarhi și profeți, pg. 358 engl. 
5 Idem., pg. 357 engl. 
6 The Signs of the Times, 16 Mai 1895.
7 Patriarhi și Profeți, pg. 357, 358 engl.
8 The Signs of the Times, 28 Iunie 1899.  
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Introducere
Încă de la începutul experienței 

mele de creștin (după ce m-am fa-
miliarizat cu mesajul adevărului pre-
zent) am fost impresionat de faptul 
că, la sfârșitul fiecărui an, credincioșii 
se adunau împreună pentru o săptă-
mână specială de rugăciune. Și eram 
chiar mai impresionat că în fiecare 
an, aparent fiecare credea că nu va 
mai fi o altă săptămână de rugăciune 
înainte de revenirea Domnului. În 
mod surprinzător, de la prima mea 
săptămână de rugăciune, am fost 
martorul a încă alte șaptesprezece și 
încă aud aceleași expresii de speranță 
la asemenea ocazii speciale. Iată-mă 
în săptămâna de rugăciune pentru 
a nouăsprezecea oară, întrebându-
mă dacă va mai fi vreo săptămână 
de rugăciune înainte de venirea 
Domnului meu. Și dacă nu va mai 
fi una, unde voi fi la sfârșitul anului 
următor?

În timp ce lucrarea din curte și 
din locul sfânt era săvârșită în fie-

     de păcat. Servicul anual  
   din Ziua Ispășirii ilustrea- 
       ză punctul culminant al planu-
lui de mântuire, după cum acesta 
indică spre ziua finală a judecății, 
când toate lucrurile spre care au 
indicat sanctuarul și serviciile sale 
vor fi împlinite. Atunci, păcatul va 
fi eradicat în totalitate din univers, 
neprihănirea veșnică va fi instaura-
tă și marea luptă dintre Hristos și 
Satan se va sfârși în cele din urmă.

Așadar, este în mod imperios 
necesar pentru noi, care trăim la 
timpul sfârșitului, să luăm în consi-
derare ceremoniile din Ziua tipică a 
Ispășirii și aplicația lor antitipică.

„Toți avem nevoie să deve-
nim mai inteligenți în ceea ce 
privește lucrarea de ispășire, care 
se desfășoară în sanctuarul de sus. 
Când marele adevăr este văzut și 
înțeles, acei care îl țin vor lucra în 
armonie cu Hristos pentru a pregăti 
un popor să stea în picioare în ma-

S a b at,  1 0  de c e m br i e  2 0 1 1

de Adrian Fînaru

Marea Zi

care zi, lucrarea din locul prea sfânt 
se săvârșea numai o dată pe an. Zi 
după zi, păcătoșii pocăiți își adu-
ceau jertfele lor la ușa sanctuarului; 
punându-și mâna pe capul victimei, 
ei își mărturiseau păcatele și astfel, 
în mod figurat, toate păcatele lor 
erau transferate asupra jertfei nevi-
novate. Aceasta era lucrarea care se 
desfășura în fiecare zi de-a lungul 
unui an. Păcatele Israelului erau 
astfel transferate asupra sanctuaru-
lui și o lucrare specială era necesară 
pentru a fi îndepărtate. O dată pe 
an, în Ziua Ispășirii, marele preot 
intra în locul prea sfânt pentru 
curățirea sanctuarului.

Serviciul zilnic din sanctuar, cu 
sistemul său de jertfe, indicând spre  
jertfa de la cruce, a fost destinat de 
Dumnezeu pentru a exemplifica 
planul de mântuire prin iertarea  
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rea zi a lui Dumnezeu și eforturile 
lor vor avea succes.”1

Ziua tipică a Ispășirii 
Pentru ca să înțelegem în mod 

corespunzător implicațiile acestei 
slujbe anuale, vom rezuma ceremo-
niile așa cum sunt notate în Levitic 
16:4-28. În pregătirea pentru cea 
mai importantă lucrare din an, Aa-
ron trebuia să îndepărteze hainele 
sale de preot de fiecare zi, să se spe-
le și apoi să se îmbrace cu hainele 
speciale, pe care a fost instruit să 
le poarte pentru slujba din Sfânta 
Sfintelor. Apoi, el lua animalele 
de jertfă necesare: un vițel pentru 
jertfa sa de păcat și doi țapi pen-
tru Domnul și țapul de trimis; doi 
berbeci, unul pentru arderea de tot 
pentru Aaron și altul pentru arde-
rea de tot a poporului.

Apoi, el aducea vițelul ca jertfă 
pentru propriile sale păcate. Înainte 
ca să intre în locul prea sfânt cu 
sângele vițelului, el trebuia să ardă 
tămâie, al cărei fum acoperea tronul 
harului și nu îngăduia ca el să moa-
ră din cauza slavei lui Dumnezeu.

Aaron lua apoi din sângele 
vițelului și stropea de șapte ori spre 
tronul harului. Apoi, era aruncat 
sorțul asupra celor doi țapi pentru 
a hotărî care din ei va fi pentru 
Domnul și care va fi țapul de trimis.

Țapul pentru Domnul era jertfit 
și sângele lui era adus în locul prea 
sfânt și era îndreptat către tronul 
harului, întocmai cum se stropea 
cu sângele vițelului. Curățirea era 
atunci făcută pentru locul sfânt, 
unde nimănui altcuiva nu i se per-
mitea să fie prezent.

În afara cortului, Aaron trebu-
ia să facă ispășirea pentru altarul 
pentru arderea de tot, folosind atât 
sângele vițelului, cât și al țapului. 
Apoi, asupra capului celui de-al 
doilea țap erau puse în mod simbo-
lic păcatele poporului și el era dus 
afară din tabără, într-un loc pustiu.

Aaron intra apoi în cortul 
întâlnirii, își îndepărta hainele de 
in, se spăla, își îmbrăca hainele 
sale obișnuite de preot și aducea 
berbecii ca ardere de tot: unul 
pentru Aaron și familia lui și altul 
pentru popor.

Grăsimea jertfei pentru păcat 
era arsă pe altar și rămășițele de 
la vițel și țap erau duse afară din 
tabără, unde erau arse. Aceia care 
se făceau necurați atingându-se de 
animalele asupra cărora erau puse 
păcatele lui Aaron sau ale poporu-
lui, trebuia să se spele înainte de a 
se întoarce în tabără.

La apusul soarelui, în Ziua 
Ispășirii, păcatele erau toate înde-
părtate „într-un pământ pustiu” și 
nimic în afară de cenușă nu mai 
rămânea ca amintire despre ele. 
Astfel se desfășura tipul acelei 
lucrări cerești care trebuie să decidă 
destinul veșnic al fiecărui suflet care 
a trăit vreodată pe pământ. 

Ziua antitipică a Ispășirii 
„[Îngerul Gabriel] i-a spus [pro-

fetului Daniel]: Până vor trece două 
mii trei sute de seri și dimineţi; 
apoi Sanctuarul va fi curăţit!” (Daniel 

8:14, engl.).

Aceasta este referința profeti-
că a lucrării din Ziua antitipică a 
Ispășirii, curățirea sanctuarului, care 
a început la sfârșitul celor 2300 de 
zile profetice, în anul 1844, când 
Hristos a intrat în locul prea sfânt 
din sanctuarul din cer, să facă lucra-
rea de încheiere a ispășirii, pregăti-
toare pentru venirea Sa.

Solia sanctuarului este unică și 
a fost descoperită prin viziune și 
inspirație poporului advent. De-a 
lungul perioadei bisericii Laodi-
cea, această solie a fost pusă sub 
semnul întrebării de conducătorii 
religioși și chiar de acei care erau 
considerați susținătorii săi. Este un 
pericol fie să criticăm solia, fie să 
o facem ineficientă neglijând s-o 
luăm în considerare și s-o prezen-
tăm în adunările și familiile noas-
tre. Copiii noștri, oricât de tineri 
ar fi, au nevoie să fie familiarizați 
cu lucrarea lui Hristos, deoarece 
în curând ei vor fi cei care o vor 
proclama „cu glas tare”.

În Ziua simbolică a Ispășirii, 
destinul poporului Israel depindea 
de lucrarea marelui preot. Jertfele 
zilnice erau aduse pentru iertarea 
păcatelor lor cu credința că, în ziua 
a zecea a lunii a șaptea, prin lucra-

rea reprezentantului lor, păcatele lor 
urmau să fie șterse.

Lucrarea din Ziua Ispășirii din 
locul sfânt din cer simbolizează eta-
pa finală a slujirii lui Isus în favoa-
rea păcătosului pocăit. Cu speranță 
și credință în singurul nostru Mare 
Preot, noi ne mărturisim păcatele 
zilnice și așteptăm ziua în care El 
va încheia lucrarea de curățire în 
noi și ne va declara vrednici de 
mântuirea Sa.

În lumina făgăduințelor și 
exemplului Său desăvârșit, „Să ne 
apropiem dar cu deplină încredere 
de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare și să găsim har, pentru ca 
să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” 
(Evrei 4:16).

Ispășirea nu s-a încheiat 
la cruce

Când Isus a murit pe cruce, El a 
acordat iertare tuturor celor ce ur-
mau să creadă în El, dar păcatele ier-
tate nu erau anulate sau șterse. Ele 
rămâneau încă înregistrate în cărți, 
așteptând judecata finală. Sângele lui 
Isus era reprezentat de jertfele zilni-
ce, prin care s-a asigurat un mod de 
a transfera păcatele asupra sanctu-
arului din cer, unde ele vor rămâne 
până la Ispășirea finală.

„Sângele lui Hristos, în timp 
ce îl elibera pe păcătosul pocăit de 
sub condamnarea legii, nu putea să 
șteargă păcatul; el urma să rămâ-
nă înregistrat în sanctuar până la 
ispășirea finală; astfel, în tip, sângele 
jertfei pentru păcat îndepărta păcatul 
de la păcătosul pocăit, dar el rămânea 
în sanctuar până în Ziua Ispășirii.”2

Țapul de trimis
În Ziua Ispășirii, îndepărtarea 

completă a păcatelor din sanctuar 
era simbolizată prin mărturisirea 
făcută asupra capului țapului de tri-
mis și prin trimiterea lui în pustie, 
pentru ca niciodată să nu se mai 
întoarcă în tabără.

În tip, după ce marele preot își 
încheia lucrarea în sanctuar în Ziua 
Ispășirii, el ieșea purtând păcatele 
întregului Israel și le punea pe capul 
țapului de trimis. Când Marele 
nostru Preot Își va încheia lucrarea în 
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sanctuarul din cer, El va pune toate 
păcatele celor neprihăniți pe capul lui 
Satan, instigatorul păcatului. Satan 
va fi lăsat atunci pe pământul pustiu 
pentru o mie de ani. La sfârșitul 
acestui timp el va fi  dezlegat pen-
tru o vreme și apoi va fi ars pentru 
totdeauna în focul ultimei zile.

În tip, după ce marele preot 
punea păcatele lui Israel asupra 
capului țapului de trimis, el lăsa 
haina pe care o purta când slujea ca 
mare preot în sanctuar și îmbrăca 
alte haine; apoi el începea lucrarea 
în curte. Când Hristos Își va sfârși 
lucrarea în sanctuarul din cer, El nu 
va mai purta haina de preot, ci haina 
de rege. El nu va mai veni să salve-
ze, ci să răsplătească fiecăruia după 
alegerile pe care el sau ea le-a făcut 
în timpul în care mai era încă har.

Îndatoririle adunării  
în Ziua Ispășirii

„În ziua a zecea a acestei a șap-
tea luni, va fi ziua ispășirii: atunci să 
aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi 
sufletele, și să aduceţi Domnului 
jertfe mistuite de foc. Să nu faceţi 
nici o lucrare în ziua aceea, căci este 
ziua ispășirii, când trebuie făcută is-
pășire pentru voi înaintea Domnu-
lui, Dumnezeului vostru.” (Leviticul 

23:27, 28, sublinierile adăugate).

În slujba simbolică, când marele 
preot intra în locul prea sfânt, tot 
Israelul trebuia să se adune în jurul 
sanctuarului și, în cel mai solemn 
mod, să-și umilească sufletele 
înaintea lui Dumnezeu, pentru ca 
să poată primi iertarea de păcatele 
lor și să nu fie nimiciți din adunare. 
Mai mult decât atât, li se cerea să 
aducă o jertfă, să pună această zi 
deoparte pentru scopuri religioa-
se și să nu se implice în activități 
lumești care i-ar fi abătut de la 
solemnitatea acelei zile.

Cu cât mai solemnă ar tre-
bui să considerăm noi această Zi 
antitipică a Ispășirii și cu cât mai 
multă importanță ar trebui să dăm 
înțelegerii lucrării Marelui nostru 
Preot și îndatoririlor care se cer de 
la noi pentru a le îndeplini, astfel 
încât să putem beneficia de pe 
urma ispășirii, în loc să fim nimiciți 
din adunarea celor mântuiți!

1. Să aveți o adunare 
sfântă

Biserica lui Dumnezeu cu 
credincioșii în aceeași credință este 
unul din cele mai eficiente mijloa-
ce ale harului lui Dumnezeu prin 
care caracterele noastre sunt făcute 
desăvârșite. Importanța adunării cu 
sfinții nu poate fi subliniată înde-
ajuns. Când ne adunăm împreună 
ca un singur trup, avem ocazia să 
aducem laudă și slavă lui Dumne-
zeu, să ne încurajăm unul pe altul 
și să primim învățătură și mustrare 
pentru a ne ajuta să rămânem pe 
calea cea dreaptă și îngustă.

Apostolul Pavel face o 
comparație între biserică și un 
trup cu mai multe mădulare și 
accentuează faptul că atunci când 
lipsește un mădular sau când suferă, 
întregul trup suferă. Mulți cred că 
pe măsură ce timpul înaintează, noi 
trebuie să devenim din ce în ce mai 
independenți și că organizarea va 
fi din ce în ce mai puțin necesară. 
Biblia, totuși, ne învață că trebuie 
„să nu părăsim adunarea... și cu atât 
mai mult, cu cât vedeţi că ziua se 
apropie.” (Evrei 10:25).

Adunarea poporului lui Dum-
nezeu este ca tămâia mirositoare 
pentru Tatăl nostru ceresc. Prin 
profetul Maleahi, El spune că 
atunci când acei ce se tem de Dom-
nul vorbesc adesea unul cu altul, o 
carte de aducere aminte este scrisă. 
(Maleahi 3:16). Chiar Domnul Însuși 
făgăduiește să fie prezent când 
copiii Săi iubiți se adună în Numele 
Lui, indiferent cât de puțini sunt. 
(Matei 18:20). 

„Noi suferim o pierdere când ne-
glijăm privilegiul adunării împreună 
pentru a ne întări și încuraja unul pe 
celălalt în slujba lui Dumnezeu.”3

2. Să vă smeriți sufletele
Trăim în timpul judecății, când 

fie păcatele noastre vor fi șterse din 
sanctuar, fie numele noastre vor fi 
șterse din cartea vieții. Cât de so-
lemnă ar trebui să fie starea noastră 
de spirit? Este un timp de întristare, 
când umilința ar trebui să ne ca-
racterizeze viața mai degrabă decât 
mândria și dragostea de frivolitate.

„Noi ne aflăm în marea zi a 
ispășirii și lucrarea sfântă a lui 
Hristos care se desfășoară pentru 
poporul lui Dumnezeu în timpul 
prezent în sanctuarul din cer ar tre-
bui să fie studiul nostru permanent. 
Ar trebui să-i învățăm pe copiii 
noștri ce înseamnă Ziua tipică a 
Ispășirii și că ea era un timp special 
de mare umilire și mărturisire a 
păcatelor înaintea lui Dumnezeu. 
Ziua antitipică a ispășirii trebuie să 
aibă același caracter.”4

Dacă o persoană nu păstra ziua 
ispășirii așa cum poruncise Dum-
nezeu, păcatele sale nu erau măr-
turisite asupra țapului de trimis de 
către marele preot și el era nimicit 
din mijlocul poporului lui Dum-
nezeu. În același fel, persoana care, 
în Ziua antitipică a Ispășirii, crede 
că Hristos va pleda pentru cazul lui 
sau al ei, în timp ce el sau ea nu ține 
seama de îndatoririle lui sau ei, va 
descoperi că numele lui sau ei este 
șters din cartea vieții.

Ca indivizi și ca biserică, noi 
trebuie să acceptăm cu umilință 
lucrarea lui Hristos de curățire și să 
petrecem timp în cercetare adâncă 
a inimii, pentru că trăim în ziua an-
titipică a ispășirii, care se va încheia 
cu rezultate irevocabile.

Lucrarea de smerire din Ziua 
Ispășirii a fost asociată cu post. 
Dumnezeu cheamă generația noas-
tră să ne smerim sufletele, să ne 
stăpânim apetitul, să folosim hrana 
care ne va da o minte limpede, 
astfel încât Dumnezeu să ne poată 
comunica nouă și noi să putem 
discerne adevărurile spirituale.

Salvatorul ne-a dat avertizări 
speciale împotriva răului de a da 
frâu liber apetitului în timp ce do-
sarele vieților umane sunt examina-
te și indivizii sunt socotiți vrednici 
sau nevrednici de viața veșnică: 
„Luaţi seama la voi înșivă, ca nu 
cumva să vi se îngreuieze inimile cu 
îmbuibare de mâncare și băutură, 
și cu îngrijorările vieţii acesteia, și 
astfel ziua aceea să vină fără veste 
asupra voastră.” (Luca 21:34).

3. Să aduceți Domnului 
jertfe mistuite de foc

Apostolul Pavel ne invită să 
aducem un tip diferit de jertfă 
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decât cea adusă în Ziua tipică a 
Ispășirii: „Vă îndemn dar, fraților, 
pentru îndurarea lui Dumnezeu să 
aduceți trupurile voastre ca o jertfă 
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu.” 
(Romani 12:1).

Apostolul Petru merge chiar mai 
departe, spunând că jertfa noastră 
poate fi uneori încercată în foc, cu 
bucurie. „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de 
încercarea de foc din mijlocul vostru, 
care a venit peste voi ca să vă încerce, 
ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: 
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi 
parte de patimile lui Hristos, ca să vă 
bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea 
slavei Lui.”  (1 Petru 4:12, 13).

În Fiul Său iubit, Dumnezeu a 
dat totul. El a luat măsuri pentru 
salvarea noastră, indiferent de cât de 
mult L-a costat. Unicul Său Fiu a 
devenit sărac pentru ca noi să putem 
fi bogați și a murit pentru ca noi să 
putem trăi. El a fost făcut păcat pen-
tru ca noi să devenim sfinți. De ce 
nu am lua în considerare aceasta ca 
un privilegiu de a prezenta trupurile 
noastre nedesăvârșite, păcătoase ca o 
jertfă vie?

4. Să nu faceți nicio lucrare
În Ziua Ispășirii, fiecărui israelit 

i se cerea să lase orice lucru deoparte 
și să-și dedice toate gândurile cău-
tându-L pe Dumnezeu și slujindu-I. 
Lucrării lui Dumnezeu i se dădea 
prioritate în timpul întregii zile.

În timpul prezent, Satan nu va 
da în mod obișnuit un atac agre-
siv împotriva noastră, de teamă ca 
nu cumva să devenim vigilenți și 
să respingem șiretlicurile sale. În 
loc de aceasta, tactica sa cea mai 
des folosită este simpla distragere 
a atenției noastre de la lucrurile 
importante, care ne-ar asigura 
ispășirea. În timp ce trebuie să ne 
îngrijim de nevoile noastre proprii 
și ale familiilor noastre, acestea nu 
ar trebui să câștige controlul asupra 
vieții noastre și să ne răpească mo-
mentele prețioase pe care trebuie 
să le petrecem în pregătirea pen-
tru viața care va veni. Aceasta era 
îngrijorarea Domnului nostru în 
ceea ce-i privește pe ucenicii Săi, 
când El le-a zis: „Nu vă îngrijoraţi 
dar, zicând: Ce vom mânca? Sau: 

Ce vom bea? Sau: Cu ce ne vom 
îmbrăca? ... Căutaţi mai întâi Împă-
răţia lui Dumnezeu și neprihănirea 
Lui, și toate aceste lucruri vi se vor 
da pe deasupra.” (Matei 6:31-33).

Fie ca să ne amintim că ștergerea 
păcatelor din sanctuarul de pe 
pământ depindea de atitudinea adu-
nării care aștepta în afara Locului 
Prea Sfânt și că, astăzi, Dumnezeu 
așteaptă ca adunarea antitipică de pe 
pământ să-și îndeplinească partea 
ei cu credincioșia cu care Hristos, 
Marele nostru Preot, Își îndeplinește 
partea Sa în ceruri.

Caracterul lui Dumnezeu 
reabilitat

În timp ce majoritatea comen-
tariilor contemporane despre Ziua 
antitipică a Ispășirii insistă mai mult 
asupra lucrării de curățire pe care 
Hristos o face în favoarea păcătosu-
lui pocăit, trebuie să amintim citi-
torilor acestui articol că reabilitarea 
caracterului lui Dumnezeu înaintea 
universului este la fel de importantă.

„Planul de răscumpărare a avut 
însă un scop mai curpinzător și 
mai profund decât salvarea omului. 
Nu doar pentru acest lucru a venit 
Hristos pe pământ; nu numai pen-
tru ca locuitorii acestei mici lumi să 
poată respecta legea lui Dumnezeu 
așa cum ar trebui respectată; ci pen-
tru ca să reabiliteze caracterul lui 
Dumnezeu în fața universului.”5

În lucrarea culminantă a planu-
lui de mântuire, prin curățirea sanc-
tuarului din cer și a celor care prin 
credință se închină în el, numele lui 
Dumnezeu va fi în cele din urmă 
reabilitat de toate acuzațiile pe care 
Satan le aduce împotriva Lui.

Armonia va domni din nou 
în univers când toate vor declara: 
„Mari și minunate sunt lucrările 
Tale, Doamne Dumnezeule, Atot-
puternice! Drepte și adevărate sunt 
căile Tale, Împărate al sfinților!” 
(Apocalipsa 15:3, engl.).

Concluzie
Spiritul Profeției face referire 

la aspectul interesant că în limba 
engleză, cuvântul „ispășire” (atone-
ment – n.t.) este o combinație prin 

alăturarea a trei cuvinte diferite: AT-
ONE-MENT. Semnificația lui este 
sinonimă cuvântului „împăcare”.

Încă de când păcatul a adus 
pentru prima dată despărțirea dintre 
omenire și Creator, a fost dorința 
și planul lui Dumnezeu să împace 
lumea cu Sine, să re-creeze în rasa 
umană chipul Său. Prin lucrarea zilei 
finale a ispășirii omenirea va fi din 
nou împăcată cu Dumnezeu.

Cât timp Isus pledează ca Mare 
Preot al nostru, există speranță 
pentru fiecare păcătos pocăit; dar 
când El va ieși în cele din urmă 
din sanctuar, ușa milei se va închi-
de pentru totdeauna. Nu va mai fi 
niciun Mijlocitor atunci. În tip, când 
marele preot ieșea din sanctuar, el 
„punea capăt lucrării de împăcare.” 
Când Marele nostru Preot va ieși 
din sanctuar, El va declara: „Cine 
este nedrept, să fie nedrept și mai 
departe; cine este întinat, să se în-
tineze și mai departe; cine este fără 
prihană să trăiască și mai departe 
fără prihană. Și cine este sfânt, să se 
sfinţească și mai departe!” (Apocalipsa 

22:11). Fiecare caz este hotărât pentru 
veșnicie. Timpul de probă s-a înche-
iat pentru totdeauna.

Dragii mei, voi și cu mine suntem 
parte din adunarea care așteaptă încă 
în curtea de afară, cu inimile tremu-
rânde, pentru ca evenimentele finale 
să se desfășoare și ca Ziua Ispășirii 
să se încheie, astfel încât Hristos 
să se poată întoarce curând și să ne 
ia acasă. În timp ce harul încă mai 
zăbovește, să ne examinăm cu riguro-
zitate viața în lumina serviciului din 
sanctuar, să ne mărturisim cele mai 
ascunse păcate și să ne încredințăm 
curățirea vieții noastre în mâinile 
Marelui nostru Preot, pentru că „El 
este credincios și drept, ca să ne ierte 
păcatele și să ne curăţească de orice 
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). 

Trimiteri
1 Testimonies, vol. 5, pg. 575 engl.
2 Patriarhi și profeți, pg. 357 engl.
3 Calea către Hristos, pg. 101 engl.
4 Testimonies, vol. 5, pg. 520 engl.
5 Reflecting Christ, pg. 50.
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    dată vorbeam cu o dragă  
     doamnă în vârstă care Îl  
    învinuia pe Dumnezeu  
  pentru toate necazurile ei.  
         „Dacă El mă iubește,” a 
întrebat ea, „atunci de ce am toate 
aceste necazuri?” Ea locuise sin-
gură de câtva timp și înfruntase 
numeroase încercări personale. 
Acestea o dărâmaseră. Ea ajunsese 
într-un punct în care a început să 
se îndoiască dacă Dumnezeu auzise 
vreodată rugăciunile ei. Ea părea că 
era aproape în pragul deznădejdii. 
După câteva discuții, ea și-a adunat 
puterile încrezătoare și a zis: „Nu 
te îngrijora! Știu. Tu nu poți să 

Duminică, 11 decembrie 2011

de Paul Chapman

O
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credinței. Aici el zugrăvește o ima-
gine fascinantă a ceea ce înseamnă 
să trăiești în necazuri prin credință. 
El îi numește pe acești eroi un nor 
mare de martori – martori care ar 
trebui să ne inspire pe noi toți „să 
dăm la o parte orice piedică, și păca-
tul care ne înfășoară așa de lesne,” și 
să „alergăm cu răbdare în alergarea 
care ne stă înainte.” (Evrei 12:1, engl.). 

Alergând în cursă
Viața creștină este o cursă. Dar 

ce înseamnă aceasta pentru noi? 
Cuvântul grecesc folosit aici pentru 
„cursă” este „agonie” și radicalul 
cuvântului „agonie”. Aceasta ar 
trebui să ne aducă aminte de câteva 
idei despre ceea ce implică alerga-
rea într-o „cursă”. Aceasta implică 
efort, lepădare de sine și uneori 
suferință intensă. În altă parte a 
lumii este tradus sub termenul de 
„competiție”, „întrecere” și „lup-
tă”. La origini, el însemna locul 
de întâlnire în care se desfășurau 
competițiile. De-a lungul timpu-
lui, el a ajuns să semnifice însăși 
competiția. Termenul se referă la 
vechile lupte ale grecilor și roma-
nilor, care implicau un efort mare, 
durere și suferință pentru a câștiga. 
Aceasta ne ajută să înțelegem că 
această cursă a noastră nu este o 
chestiune ușoară. Este o competiție 
sau o luptă care înseamnă efort, 
durere și suferință. Dar ea nu este 
o luptă cu dușmani fizici. Este o 
bătălie împotriva eului și păcatului. 
„Acest război ... este cea mai mare 
bătălie care a fost dusă vreodată.”1 
Apostolul Pavel o numește „lupta 
cea bună a credinţei.” (1 Timotei 6:12).

„Viața creștinului este o luptă. 
Apostolul Pavel vorbește despre 
lupta împotriva stăpânirilor și pute-
rilor, în timp ce el lupta în lupta cea 
bună a credinței. Din nou, el de-
clară: „Voi nu v-aţi împotrivit încă 
până la sânge, în lupta împotriva 
păcatului.” Ah, nu. Astăzi păcatul 
este cultivat și scuzat. Sabia ascuțită 
a Spiritului, cuvântul lui Dumne-
zeu, nu taie sufletul. S-a schimbat 
religia? S-a micșorat vrăjmășia lui 
Satan față de Dumnezeu? Viața 
religioasă de odinioară înfrunta 
greutăți și necesita jertfire de sine. 
Totul este foarte ușor acum. Și de 
ce acest lucru? Pretinsul popor al lui 

Dumnezeu a făcut compromis cu 
puterile întunericului.”2

Având în vedere aceasta, putem 
să-I mulțumim lui Dumnezeu că 
avem încercări și suferințe. Dacă 
nu le-am avea, atunci ar trebui să 
ne întrebăm dacă alergăm sau nu 
în cursa dreaptă. De aceea, apos-
tolul Pavel putea spune: „Îmi saltă 
inima de bucurie în toate necazurile 
noastre.” (2 Corinteni 7:4). Nicioda-
tă să nu lăsați ca încercările să vă 
descurajeze de a alerga în aceas-
tă cursă. Când sunteți ispitiți să 
renunțați, luați-vă timp să priviți la 
viețile celor care au mers înaintea 
noastră – la marele nor de martori 
la care face referire apostolul în 
Evrei 11. Dacă acestea singure nu 
sunt deajuns să ne inspire credință 
pentru a termina cursa, apostolul 
ne dă sursa de inspirație finală: „Să 
privim la Isus, Autorul și Desăvâr-
șitorul credinţei noastre.” (Evrei 12:2, 

engl.). În această cursă sau luptă, 
nimeni n-a experimentat vreodată 
gradul de suferință și agonie pe care 
l-a experimentat Salvatorul nostru. 
Pentru bucuria care-I era pusă îna-
inte, Isus a suferit crucea în timp ce 
a disprețuit rușinea și acum șade la 
dreapta lui Dumnezeu, întotdeauna 
gata să slujească pentru noi. Pentru 
a face acest lucru, Isus a luat asupra 
Lui natura noastră umană căzută, 
slabă și neputincioasă. Asaltat de 
slăbiciuni, El a avut posibilitatea să 
experimenteze suferința care vine 
prin încercare și ispitire.

Când ne vom gândi data viitoare 
că partea noastră este una greu de 
suportat, să privim la Isus. Crede 
vreunul dintre noi că avem de dus 
o cruce grea? Niciuna n-a fost 
mai grea decât crucea lui Hristos. 
Credem noi că avem încercări mari 
de suportat? Niciuna nu a fost mai 
mare ca ale lui Hristos. Credem noi 
că avem de înfruntat ispite aproape 
copleșitoare? Niciuna nu a fost mai 
mare ca acelea pe care le-a înfrun-
tat Isus. Cât de mari au fost ele?

„Ispitele la care a fost supus Isus 
au fost o realitate înspăimântătoare. 
Ca persoană liberă, El a fost așezat 
în mijlocul încercărilor, cu libertatea 
de a ceda ispitelor lui Satan și a lucra 
împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu 
ar fi fost așa, dacă ar fi fost imposibil 
pentru El să cadă, El n-ar fi putut fi 

renunți. Chiar trebuie să mergi îna-
inte și să predai totul Domnului.”

Această conversație mi-a adus 
aminte de un pasaj din Biblie care 
se găsește în Evrei 10:35-39: „Să nu 
vă părăsiţi dar încrederea voastră, 
pe care o așteaptă o mare răsplătire! 
Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, 
după ce aţi împlinit voia lui Dum-
nezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost 
făgăduit. Încă puţină, foarte puţină 
vreme, și Cel ce vine va veni, și nu 
va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi 
prin credinţă: dar dacă dă înapoi, 
sufletul Meu nu găsește plăcere în 
el. Noi însă nu suntem din aceia 
care dau înapoi ca să se piardă, ci 
din aceia care au credinţă pentru 
mântuirea sufletului.”

Uneori necazurile pe care le în-
tâmpinăm în viața noastră de creștin 
aruncă un nor greu asupra noastră. 
Făgăduințele pe care Dumnezeu le 
păstrează pentru noi sunt ascunse de 
vederea noastră. Să păstrăm încre-
derea pe care o aveam în Dumnezeu 
la începutul călătoriei noastre devine 
o provocare. Să nu vă părăsiți încre-
derea voastră, scrie apostolul. Dar să 
„păstrăm până la sfârșit încrederea 
nezguduită de la început.” (Evrei 3:14). 
Dacă facem aceasta, vom fi răsplătiți 
mai mult decât ne imaginăm. Pentru 
că la sfârșitul căii spre cer este o 
minunată răsplată – onoare, nemu-
rire și viață veșnică. Dar apostolul 
ne amintește că pentru a înțelege 
aceste făgăduințe avem nevoie de 
răbdare. Răbdarea nu este ceva ușor 
de dobândit. De fapt, acesta este 
tocmai motivul pentru care noi avem 
așa de multe încercări. Iacov afirmă 
o realitate și anume că răbdarea se 
desăvârșește prin „încercarea credinței 
[noastre].” (Iacov 1:3). Dacă nu am 
avea încercări, atunci nu ne-am 
desăvârși răbdarea de care avem 
nevoie pentru a ne păstra încrederea 
în Dumnezeu până la sfârșit. Numai 
prin credință vom putea suporta în-
cercările vieții. Vor veni necazuri, dar 
nu le putem permite să ne determine 
să dăm înapoi. Trebuie să înaintăm cu 
acea credință care duce la mântuirea 
sufletului nostru. 

Pentru a ne ajuta pe calea 
noastră, următorul capitol din Evrei 
caracterizează credința de care avem 
nevoie. Aici, în Evrei 11, apostolul 
relatează despre minunații eroi ai 
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ispitit în toate punctele așa cum este 
ispitită familia umană. Ispitele prin 
care trecea Hristos și suferințele Sale 
din cauza acestora erau proporționale 
cu caracterul Său slăvit, fără păcat. Dar 
în orice moment de primejdie, Hristos 
Se îndrepta spre Tatăl Său. El S-a 
„împotrivit până la sânge” în acea oră 
în care teama de căderea morală era 
asemenea cu teama de moarte. Când 
Se apleca în Ghetsimani în agonia su-
fletului Său, stropi de sânge Îi cădeau 
din pori și udau iarba de pe pământ. 
El Se ruga cu putere, plângând și 
vărsând lacrimi și a fost ascultat cu 
privire la lucrurile de care se temea. 
Dumnezeu L-a întărit așa după cum 
îi va întări pe toți cei care se vor umili 
și se vor arunca pe ei înșiși, suflet, trup 
și spirit în mâinile Unui Dumnezeu 
care-Și ține legământul.” 3

Pentru că Isus a biruit în toate 
acele încercări și ispite în aceeași 
natură căzută pe care tu și cu mine 
o avem, El știe exact de ce ajutor 
avem nevoie pentru a birui încercă-
rile și ispitele noastre. (Evrei 2:18).

Când ne simțim atât de apăsați 
de greutatea încercărilor noastre 
proprii, să privim la Isus. Încă nu 
ne-am împotrivit până la sânge în 
lupta cu păcatul. Dar Hristos a făcut 
aceasta. Ca Mare Preot al nostru, 
Cel care poate fi atins de sentimen-
tele propriilor noastre slăbiciuni, El 
stă în picioare înaintea tronului de 
har, gata să ne trimită har pentru a 
ne ajuta la vreme de nevoie.

Privind la Isus, apostolul ne 
amintește că Isus este „autorul și 
desăvârșitorul credinței noastre.” 
Ca autor sau inițiator al credinței 
noastre, Isus ne-a lăsat un exemplu 
minunat de răbdare în provocări, 
de umilință în fața mândriei și 
aroganței; de bunăvoință ca răspuns 
la ură și maltratare. Ne putem noi 
aștepta la mai puțin în cursa noas-
tră? „De la iesle la cruce, viața lui 
Isus a fost o chemare la jertfire de 
sine și de a fi părtaș la suferință.”4

Având în vedere această chema-
re, haideți să vă împărtășesc două 
fraze scurte, dar inspirate, care se 
găsesc în Hristos, Lumina lumii: 
„Din cei mai timpurii ani ai Săi, 
[Isus] avea un singur scop; El trăia 
ca să-i binecuvânteze pe alții.”5 
Aceasta a fost dorința călăuzitoare a 
vieții Sale. Nimic altceva nu conta. 

Propriile Sale încercări și suferințe 
nu L-au împiedicat de la acest 
scop. Împotrivirea păcătoșilor față 
de El – batjocurile lor, injuriile lor, 
insultele lor și ocările lor – El le-a 
îndurat pe toate fără să se răzbune, 
binecuvântând în schimbul batjo-
curii. Fie că era vindecarea omului 
surd, mut și orb, bolnav și paralizat; 
hrănirea celor flămânzi; învierea din 
morți; rugăciunile pentru ucenicii 
Săi și pentru toți cei ce urmau să 
creadă în El; fiecare faptă a vieții 
Sale era o binecuvântare pentru 
alții. Și în cele din urmă, când 
era atârnat pe cruce, cu greutatea 
păcatelor noastre asupra Lui – când 
viața I se curma, provocându-I o 
agonie pe care niciunul din noi n-o 
poate vreodată aprecia – ultimele 
Sale gânduri au fost la binele altora. 
Cuvintele adresate către mama Sa 
care stătea acolo, la picioarele Sale 
și către tâlharul atârnat pe cruce 
lângă El; chiar rugăciunea pentru 
ucigașii Săi – „Tată, iartă-i căci nu 
știu ce fac” – toate au fost rostite 
pentru îndeplinirea scopului vieții 
Sale. „El a trăit ca să-i binecuvân-
teze pe alții.” Nimic nu L-a împie-
dicat de la acel scop. În acțiunea Sa 
finală, acest scop a atins ultima sa 
împlinire pentru validarea Noului 
Legământ: „Toate familiile pămân-
tului vor fi binecuvântate în tine” 
(Geneza 12:3). Dându-Și viața Sa 
ca preț de răscumpărare pentru 
păcate, binecuvântările Noului 
Legământ vor fi disponibile pentru 
toți, atât pentru iudei cât și pentru 
neamuri, atât rob, cât și slobod, atât 
bărbat cât și femeie. Prin acest act 
El a făcut posibil accesul la Tatăl 
Său pe Calea cea Nouă și Vie. Acea 
cale era prin El Însuși.

El a suferit crucea. Nu doar 
agonia fizică de pe cruce: „Pe Cel 
Ce n-a cunoscut niciun păcat, 
El[Dumnezeu] L-a făcut [pe Hris-
tos] păcat pentru noi.” (2 Corinteni 

5:21). Chinul psihic determinat de 
greutatea păcatelor noastre asupra 
minții Sale a fost de necrezut. Isaia 
profețise: „Dar El era rănit pentru 
păcatele noastre; zdrobit pentru 
fărădelegile noastre.” (Isaia 53:5, ESV, 

engl.). Din Ghetsimani la cruce, acea 
profeție s-a împlinit. „Simțământul 
mâniei lui Dumnezeu împotriva 
păcatului I-a zdrobit viața.”6

Dar mai mult decât aceasta a 
fost suferința provocată de senti-
mentul retragerii prezenței Tatălui 
Său. Fiul Cel veșnic al lui Dum-
nezeu, pentru prima dată de când 
exista, a trăit experiența despărțirii 
de Tatăl Său. Aceasta a fost prea 
mult ca s-o poată purta!

„Oh, a fost vreodată suferință 
și durere ca aceea pe care a supor-
tat-o Salvatorul nostru muribund! 
Sentimentul neplăcerii Tatălui Său 
a făcut ca paharul Său să fie atât de 
amar. Nu suferința mare a curmat 
atât de repede viața lui Hristos pe 
cruce, ci greutatea zdrobitoare a pă-
catelor lumii și sentimentul mâniei 
Tatălui Său. Slava Tatălui și prezența 
întăritoare L-au părăsit și deznădej-
dea apăsa asupra Lui cu greutatea ei 
zdrobitoare de întunecime și a smuls 
de pe buzele sale pailde și tremurân-
de strigătul îndurerat: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?”

„Isus Se unise cu Tatăl la facerea 
lumii. În mijlocul suferinţelor chi-
nuitoare ale Fiului lui Dumnezeu, 
numai orbii și cei amăgiți rămân 
nesimțitori. Preoţii cei mai de seamă 
și bătrânii Îi aduc insulte scumpului 
Fiu al lui Dumnezeu, în timp ce El 
Se sfârșește în agonie. Totuși, natura 
neînsufleţită geme în simpatie pen-
tru însângeratul ei Autor, care este 
pe moarte. Pământul se cutremură. 
Soarele refuză să privească scena. Pe 
cer se adună întunericul. Îngerii sunt 
martori la scena suferinţei până ce 
nu mai pot privi și își ascund feţele 
de la priveliștea înfiorătoare. Hristos 
moare! El este în deznădejde! Zâm-
betul de aprobare al Tatălui se 
îndepărtează și îngerilor 
nu li se îngăduie să 
lumineze întune-
cimea groazni-
cului ceas. Ei 
pot doar să 
privească 
uimiţi 
la iu-
bitul 
lor 
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Comandant, Maiestatea cerului, 
suferind pedeapsa pentru călcarea de 
către om a Legii Tatălui.”7

„Pedeapsa care ne dă pace a 
căzut peste El” (Isaia 53:5, ESV). 
Pare greu de înțeles pentru noi 
cum Tatăl Cel veșnic a putut să-Și 
trateze Fiul în acest fel. Dar aceas-
ta nu a fost o acțiune a unui tată 
răzbunător care își pedepsește fiul 
pe nedrept. Pedeapsa sau disciplina 
aduse asupra lui Isus erau necesare 
pentru salvarea noastră.

„Măcar că era Fiu, a învăţat să 
asculte prin lucrurile pe care le-a 
suferit.” (Evrei 5:8). Calea ascultă-
rii pentru Hristos a cuprins multe 
probe și încercări, mai multe decât 
vom fi noi vreodată chemați să 
purtăm. În aceste încercări se gă-
seau metodele de pedepsire pe care 
Isus le-a suferit pentru a ne a duce 
pacea. Nimic nu I s-a întâmplat 
din ceea ce Tatăl Său nu a îngăduit. 
Toate acestea s-au făcut pentru a ne 
aduce pacea cu Dumnezeu. Pentru 
un ucenic de-al lui Hristos, calea 
ascultării va fi de asemenea o cale 
de disciplină și suferință. După cum 
un tată iubitor își pedepsește fiul 
pentru că-l iubește și are grijă de 
el, la fel și Tatăl nostru ceresc ne va 
pedepsi sau ne va disciplina. Aceas-
tă disciplină este necesară pentru a 
dezvolta în noi roada dătătoare de 
pace a neprihănirii. 

Din nefericire, mulți sunt ispitiți 
să se îndoiască de grija și dragostea 
lui Dumnezeu pentru ei din cauza 
încercărilor. Isus nu a fost diferit. 
„Chiar și îndoiala L-a asaltat pe Fiul 
muribund al lui Dumnezeu. El nu 
putea vedea prin porțile mormân-
tului. Perspectiva strălucitoare nu 
a înfățișat înainte ieșirea Lui din 
mormânt ca învingător și acceptarea 
jertfei Sale de către Tatăl. Păcatul lu-
mii, cu toată grozăvia sa, a fost simțit 
la maxim de Fiul lui Dumnezeu. 
Neplăcerea Tatălui pentru păcat și 
pedeapsa pentru el, care este moar-
tea, erau tot ceea ce El putea vedea 
în acest întuneric grozav. El era 
ispitit să se teamă că păcatul a fost 
atât de respingător în ochii Tatălui 
Său că El nu mai putea să se împace 
cu Fiul Său. Ispita cumplită cum că 
propriul Său Tată L-a părăsit pentru 
totdeauna a provocat acel strigăt 
străpungător de pe cruce: „Dumne-

zeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M-ai părăsit?”8

Câți oameni au mai rostit același 
strigăt? Dacă ai făcut vreodată acest 
lucru, drag cititor, adu-ți aminte că 
tu nu ești singur. Chiar Salvatorul 
nostru S-a simțit părăsit. Ultima 
Sa mare încercare I-a provocat 
încrederea în Dumnezeu la maxim. 
„Credinţa și speranţa au tremurat 
în chinurile de moarte ale lui Hris-
tos, pentru că Dumnezeu îndepăr-
tase asigurarea pe care o dăduse mai 
înainte iubitului Său Fiu, cu privire 
la aprobarea și acceptarea Sa.”9

În această experiență Isus ne-a 
lăsat o lecție. Cu nicio asigurare de 
acceptare din partea lui Dumnezeu, 
pe ce S-a bazat El în timpul acestei 
teribile încercări? „Răscumpărătorul 
lumii S-a bazat atunci pe dovezile 
care L-au întărit până atunci, că 
Tatăl Său a acceptat lucrările Sale 
și era mulţumit de munca Lui.”10 

Care erau acele dovezi? Momentele 
din experiența Sa trecută în care 
Tatăl a declarat: „Acesta este Fiul 
Meu prea iubit, în Care Îmi găsesc 
plăcerea.” (Matei 3:17). Aceasta și alte 
dovezi, cuvintele spuse de Dum-
nezeu în favoarea Sa, au fost cele 
care L-au făcut pe Isus în stare să 
rămână statornic până la sfârșit.

„În chinul Lui de moarte, când 
Își dă preţioasa viaţă, El trebuie doar 
prin credință să se bizuiască pe Cel 
pe care totdeauna a fost bucuria Lui 
să-L asculte. El nu este încurajat de 
raze de speranţă clare și luminoase, 
nici din dreapta, nici din stânga. 
Totul este înfășurat în întuneric 
apăsător. În mijlocul cumplitului 
întuneric, care este simţit de natura 
compătimitoare, Răscumpărătorul 
bea paharul cel tainic până la drojdii. 
Lipsit fiind chiar și de strălucita 
speranţă și încredere în triumful 
care în viitor va fi al Lui, El stri-
gă cu glas tare: “Tată, în mâinile 
Tale Îmi încredinţez duhul.” (Luca 

23:46). El cunoaște caracterul Tatălui 
Său, dreptatea, îndurarea și iubirea 
Lui cea mare, și, în supunere, Se 
încredințează în mâinile Lui.”11

Prin acest act, Isus a sigilat Noul 
Legământ. Astăzi El oferă binecu-
vântările acestui Legământ tuturor 
celor ce cred. Din cauza necredinței 
lor, vechiul Israel a eșuat în a primi 
acele binecuvântări. Ei s-au răzvrătit 

împotriva disciplinei și pedepsei la 
care Tatăl lor i-a supus. Pericolul 
nostru este acela, că în loc să accep-
tăm încercările și disciplina unui 
Tată ceresc iubitor ca un lucru de 
care avem nevoie pentru desăvârșirea 
noastră, noi facem la fel. Trebuie să 
ne amintim că viața lui Isus a fost 
o chemare „la părtășia în suferință.” 
Chemarea noastră este aceeași.

„Și la aceasta ați fost chemați; 
fiindcă și Hristos a suferit pentru voi 
și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe 
urmele Lui. ‚El n-a făcut păcat și în 
gura Lui nu s-a găsit vicleșug’. Când 
era batjocorit, nu răspundea cu batjo-
curi; și când era chinuit, nu amenința, 
ci se supunea dreptului Judecător. El 
a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind 
morți față de păcate, să trăim pentru 
neprihănire; prin rănile Lui ați fost 
vindecați.” (1 Petru 2:21-24).

Drag cititor, dacă credința și 
speranța ta în Dumnezeu tremură, 
ce ar trebui să faci? Privește la Isus și 
fă exact ceea ce El a făcut. Privește în 
urmă acolo unde ai văzut ultima dată 
lumina; acolo unde ai simțit ultima 
dată asigurarea conștientă a aprobării 
lui Dumnezeu și a acceptării tale. 
Aceasta a făcut Isus. Aceasta L-a fă-
cut în stare să sufere până la sfârșit, să 
se încreadă în Dumnezeu în timp ce 
nu se baza pe nimic altceva decât pe 
făgăduințele cuvântului Său. Aceasta 
înseamnă să trăiești prin credință. 
Aceasta este credința lui Isus. Ca în-
cheietor sau „desăvârșitor” (adnotare) 
al credinței noastre, Isus este per-
manent la lucru ca să desăvârșească 
aceeași credință în tine. Aceasta este 
credința pe care noi toți trebuie să o 
avem dacă vom suferi până la sfârșit. 
„Aici este răbdarea sfinţilor, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12).

Trimiteri
1 Testimonies, vol. 3, pg. 106 engl.
2 Idem., vol. 5, pg. 222 engl. 
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5 Idem., pg. 70 engl.
6 Idem., pg. 687 engl.
7 Testimonies, vol. 2, pg. 209 engl.
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9 Idem, pg. 210 engl.
10 Idem.
11 Idem. pg. 210, 211 engl.
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Privește spre înălțime și imaginează-ți acolo –
 Dincolo de nori și spațiul cosmic...

Autorul nostru și Creatorul spune:
 „Eu pregătesc acum un loc pentru tine.”

Pentru a ne curăți, El a suferit mult,
Pentru toate defectele noastre El a plătit datoria.

Dar El totuși vede calea pe care suntem
 Și plânge: „Nu sunteți încă pregătiți!”

Ochii Lui privesc peste pământ,
 În fiecare oraș mare, în fiecare oraș mic – 
Înregistrând în mod clar toate cuvintele noastre;

 Fiecare gând de-al nostru este notat.

Îngerii au stiloul în mână;
 Cu precizie foarte mare ei urmăresc

Fiecare faptă bună sau rea pe care o facem:
O înregistrare cu care noi toți trebuie să ne confruntăm.

În timp ce vrăjmașul viclean ne atacă cu putere
Și săgețile se îndreaptă spre noi ca un potop,

Priviți în sus – Marele nostru Preot ne reprezintă
Și pledează prin meritele sângelui Său!

Singura noastră speranță de viață este aceasta:
Mărturisiți, părăsiți fiecare păcat cât de mic.

Rămâneți în dragoste și mulțumire:
Asemănarea cu Hristos poate fi totuși câștigată!

Un anumit înger are în mâinile sale
Acel semn special al propriului sigiliu al lui Dumnezeu,

Pentru a încheia lucrarea Sa în noi
 El face un apel la fiecare inimă:

„Predați-vă pe deplin, cât timp mai puteți – 
Astfel încât să puteți fi deosebiți, diferiți.

Singurul drum spre fericirea cerească
Este doar prin Mielul lui Dumnezeu.”

Universul privește
(Și în curând recunosc că ei trebuie în mod cert)

Să înțeleagă, într-adevăr: Stăpânul Judecător
Este credincios, adevărat, curat și drept. 

Și când sfârșitul este spus și făcut,
Un adevăr se distinge clar din toate cele de mai sus:

Orice suflet va cunoaște
Că Dumnezeul cerurilor – oh, da- este dragoste!

    –  B. Monteiro
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