
E v a n g h e l i a  d u p ă  L u c a

Scopul Evangheliei după Luca; mijlocitorul, Fiul Omului, 
care‑L descoperă pe Dumnezeu în harul său mântuitor
Mântuitorul ne este prezentat în Luca sub caracterul de Fiu 
al Omului, desfăşurând puterea Domnului în har în mijlocul 
oamenilor. Din acest motiv această Evanghelie menţionează 
mai des lucrarea harului şi efectele acestuia şi raportează chiar 
profeţia la timpul prezent, pe care nu‑l înlocuieşte ca în Matei 
cu alte dispensaţii, ci îl umple cu harul ceresc care mântuieşte. 
La început, fără îndoială (şi tocmai pentru că trebuia să fie 
descoperit ca om şi manifestat în har faţă de oameni), Îl vedem 
– într‑un fel de prefaţă, în care avem un tablou minunat al 
rămăşiţei credincioase – prezentat lui Israel căruia îi fusese 
promis şi în relaţie cu care, după trup, S‑a plasat prin naşterea 
Sa în lumea aceasta. Dar apoi, această Evanghelie ne prezintă 
principii morale care se aplică omului, oricare ar fi el, Domnul 
manifestând în acelaşi timp în mijlocul poporului în diverse 
feluri această putere a lui Dumnezeu în har, manifestare 
întotdeauna potrivită cu nevoile oamenilor.
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După transfigurarea care este istorisită în Luca mai 
devreme1 decât în celelalte Evanghelii, găsim judecata acelora 
care au respins pe Isus şi caracterul ceresc al harului care, din 
moment ce este har, se adresează naţiunilor, păcătoşilor, fără a 
ţine cont în mod deosebit de iudei, răsturnând principiile Legii 
prin care aceştia pretindeau că sunt în relaţie cu Dumnezeu, şi 
pe principiul cărora din punct de vedere al poziţiei exterioare 
fuseseră chemaţi la început pe muntele Sinai. Promisiunile 
necondiţionate făcute lui Avraam, etc., şi confirmarea lor 
profetică sunt un alt subiect. Ele vor fi împlinite în har şi 
trebuiau până la momentul împlinirii lor să fie primite prin 
credinţă. Apoi ne este anunţat ceea ce trebuia să se întâmple 
cu poporul acesta potrivit dreptei guvernări a lui Dumnezeu; 
iar la sfârşit găsim descrierea morţii şi a învierii Mântuitorului, 
evenimente care împlinesc răscumpărarea. Este de remarcat 
faptul că Luca, acela care sub aspect moral pune deoparte 
sistemul iudaic pentru a întemeia relaţiile omului cu Dumnezeu 
pe baza descoperirii lui Dumnezeu Însuşi, dă, spre deosebire 
de ceilalţi evanghelişti, nişte descrieri mult mai detaliate ale 
acelor împrejurări care se referă la relaţiile lui Isus cu iudeii. 
El este acela care‑L prezintă pe Fiul Omului ca om înaintea lui 
Dumnezeu potrivit inimii lui Dumnezeu, prezentându‑L ca 
fiind plin de toată plinătatea lui Dumnezeu locuind trupeşte în 
El. Omul înaintea lui Dumnezeu potrivit inimii lui Dumnezeu, 
Isus, este Mijlocitorul între om şi Dumnezeu, şi centrul unei 
sfere morale mult mai vaste decât ceea ce însemna Mesia în 
mijlocul iudeilor; iar Luca se ocupă în mod deosebit tocmai de 
aceste relaţii noi (şi totuşi vechi ţinând cont de faptul că ele 
erau de mult în planurile lui Dumnezeu). Totuşi vom găsi în 

1 Adică, având în vedere conţinutul acestei Evanghelii. Descrierea 
ultimului drum al Domnului mergând spre Ierusalim începe în capitolul 9 
şi până la capitolul 18. În versetul 31 din capitolul acesta este menţionat 
faptul că El Se urcă la Ierusalim şi de atunci evanghelistul dă în mod 
deosebit o serie învăţături cu o însemnătate morală şi arată căile lui 
Dumnezeu în har, acelea care urmau să fie introduse. În versetul 35 din 
capitolul 18 găsim întâmplarea cu orbul din Ierihon, despre care am spus 
deja că formează începutul ultimei vizite a Domnului la Ierusalim.
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primele capitole ale Evangheliei sale mult mai multe detalii 
decât în altă parte cu privire la intrarea lui Isus în mijlocul 
iudeilor (reprezentaţi de rămăşiţa evlavioasă a acestui popor), 
atunci când El a devenit trup, ca şi detalii asupra faptelor care 
s‑au succedat în timpul acela, rânduite spre a sluji acestui 
popor ca dovezi ale misiunii lui Isus venind în această lume, ca 
să‑i atragă atenţia şi s‑o fixeze asupra Copilului care le fusese 
născut.

Hristos prezentat ca om pe pământ
Trebuie adăugat de asemenea că ceea ce caracterizează 
istorisirea lui Luca şi dă un interes anume acestei Evanghelii, 
este faptul că Hristos ne este prezentat în ceea ce este El – El 
Însuşi; nu gloria oficială sau poziţia Sa pe care Şi‑a asumat‑o 
vizavi de alte lucruri, nici descoperirea naturii Sale divine 
în ea însăşi şi nici misiunea Sa ca fiind marele Profet. Ci este 
prezentat El aşa cum era ca Om pe pământ; persoana pe care 
aş fi întâlnit‑o în fiecare zi, dacă în acel timp aş fi trăit în Iudeea 
sau în Galileea.

Stilul lui Luca şi scopul evangheliei sale
Voi adăuga o remarcă privind stilul lui Luca, care va putea 
uşura cititorului studiul acestei Evanghelii. El condensează 
adesea o mare cantitate de fapte într‑o descriere generală scurtă 
şi dezvoltă apoi un fapt izolat, unde expune principii morale şi 
harul manifestat în acea împrejurare.

C a p i t o l u l  1
Mai multe persoane încercaseră însă să rezume în scris acele 
lucruri care din punct de vedere istoric fuseseră primite în 
mijlocul creştinilor, potrivit cu ceea ce însoţitorii Domnului le 
istorisiseră. Iar Luca, urmărind lucrurile acestea de la începutul 
lor şi având astfel o cunoaştere exactă, a găsit potrivit să 
scrie metodic lui Teofil, pentru ca acesta să aibă certitudinea 
lucrurilor în care fusese instruit. În felul acesta Dumnezeu a 
purtat de grijă pentru instruirea Bisericii în întregime, prin 
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învăţătura conţinută în tabloul vieţii lui Isus pe care o datorăm 
acestui om al lui Dumnezeu, care, mişcat personal de motive 
creştine, a fost călăuzit şi inspirat de Duhul Sfânt pentru binele 
tuturor celor credincioşi1.

Primele descoperiri ale unor evenimente miraculoase; 
Zaharia şi Elisabeta
În versetul 5, evanghelistul începe cu prezentarea descoperirilor 
Duhului lui Dumnezeu în legătură cu aceste evenimente de care 
depindea în întregime şi starea poporului Său şi a lumii întregi, 
şi în care Dumnezeu urma să fie glorificat pentru eternitate.

Descrierea ne prezintă apoi atmosfera iudaică, în mijlocul 
instituţiilor iudaice: poruncile iudaice ale Vechiului Testament, 
gândurile şi aşteptarea care se legau de acestea şi care formau 
cadrul în care marele şi solemnul eveniment este plasat. Irod, 
împăratul iudeilor, este acela în timpul căruia se întâmplă aceste 
lucruri; întâlnim apoi un preot din una din cele douăzeci şi patru 
de cete, un om drept şi integru, pe care îl găsim la începutul 
descrierii. Soţia lui era dintre fiicele lui Aaron şi împreună erau 
oameni drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără reproş în 
poruncile şi în toate rânduielile Domnului (Yahve). Totul în 
ceea ce‑i privea era în regulă înaintea lui Dumnezeu potrivit 
Legii, în sens iudaic; dar ei nu se bucurau de binecuvântarea 
dorită de orice iudeu: nu aveau nici un copil. Totuşi aşa era 
în căile obişnuite (dacă se poate spune aşa) ale lui Dumnezeu 
în guvernarea Sa în mijlocul poporului Său: să împlinească 

1 Perfecta armonie dintre motive şi inspiraţie, pe care necredincioşii au 
vrut să le pună în contradicţie, se găseşte pe fiecare pagină a Cuvântului; 
astfel aceste două lucruri (motivele pentru care un lucru a fost scris şi 
inspiraţia în scrierea acelui text) nu sunt incompatibile decât în spiritul 
limitat al acelora care nu cunosc căile lui Dumnezeu. Nu poate oare 
Dumnezeu să dea o motivaţie şi în această motivaţie să angajeze un om 
să întreprindă o lucrare anume, iar apoi să‑l dirijeze perfect şi absolut 
pe omul acela în tot ceea ce face? Chiar dacă motivul pentru care se face 
lucrarea ar fi un gând omenesc (ceea ce nu cred), n‑ar putea Dumnezeu 
dacă ar dori, să vegheze asupra îndeplinirii acelui lucru, pentru ca 
rezultatul să fie în întregime potrivit voii Sale?
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binecuvântarea manifestând slăbiciunea instrumentului de 
care Se slujeşte; slăbiciune care, în gândurile omeneşti, era de 
natură să îndepărteze orice speranţă. Aşa fusese istoria Sarei, 
a Rebecăi, a Anei şi a multor altora despre care Cuvântul ne 
vorbeşte pentru a ne învăţa căile lui Dumnezeu.

Răspunsul lui dumnezeu la rugăciune
Binecuvântarea aceasta, obiect al cererilor adesea expuse de 
către preotul acesta evlavios înaintea lui Dumnezeu, nu îi 
fusese acordată până atunci: împlinirea întârzia. Dar acum, în 
clipa în care pentru a‑şi exercita slujba sa obişnuită, Zaharia 
se apropia pentru a aduce tămâia care, potrivit Legii, trebuia 
să se înalţe (imaginea mijlocirii Domnului) ca un parfum 
plăcut înaintea lui Dumnezeu, şi în timp ce poporul se ruga 
în afara Locului Sfânt, îngerul Domnului se prezintă preotului 
la dreapta altarului pentru arderea tămâiei (versetul 8 şi 
următoarele). La vederea acestui personaj glorios, tulburarea 
pune stăpânire pe duhul lui Zaharia; dar îngerul îl încurajează, 
spunându‑i că îi aduce veşti bune şi făcându‑i cunoscut faptul 
că cererile i‑au fost ascultate, acele cereri care fuseseră mult 
timp prezentate lui Dumnezeu şi în aparenţă fără rezultat: 
„Nu te teme, Zaharia, pentru că cererea ta a fost ascultată şi 
soţia ta Elisabeta îţi va naşte un fiu şi îi vei pune numele Ioan“, 
adică „favoarea Domnului“. „Şi va fi pentru tine un motiv de 
bucurie şi veselie şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.“ Acest 
copil avea să bucure inima multor oameni, dar nu numai din 
poziţia sa de fiu al lui Zaharia. Domnul îi dă acest copil lui 
Zaharia, iar „el va fi mare înaintea Domnului“; va fi nazireu 
„umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale“. Şi 
astfel va întoarce inima multor copii ai lui Israel către Domnul 
Dumnezeul lor. Va merge înaintea Domnului în duhul lui Ilie 
şi cu aceeaşi putere pentru a restabili ordinea morală în Israel, 
chiar în izvoarele ei, pentru a aduce pe cei neascultători la 
gândirea celor drepţi şi pentru a pregăti Domnului un popor 
cu o atitudine de inimă potrivită.
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Duhul lui Ilie
„Duhul lui Ilie“ era un zel ferm şi arzător pentru gloria Domnului 
şi pentru restabilirea prin pocăinţă a relaţiilor dintre Israel 
şi Domnul. Inima lui Ioan era profund interesată de această 
legătură dintre popor şi Dumnezeu, potrivit puterii şi gloriei 
acestei legături, dar el era în acelaşi timp conştient de starea de 
decadenţă a poporului şi înţelegea şi drepturile lui Dumnezeu 
care decurgeau din aceste relaţii. Pentru că, într‑adevăr, deşi 
harul lui Dumnezeu faţă de popor li‑l trimisese pe Ioan, totuşi 
duhul lui Ilie era un duh legal într‑un anumit sens; el vorbea 
despre drepturile lui Dumnezeu în judecată. Harul deschidea 
uşa către pocăinţă; harul, dar nu harul suveran care aduce 
mântuirea, ci harul care pregăteşte calea spre mântuire. Ioan 
este aici comparat cu Ilie din punct de vedere al puterii morale 
a slujbei sale de chemare la pocăinţă, în scopul acesta de a‑l 
aduce înapoi pe Israel la Yahve. Iar Yahve, într‑adevăr, se afla 
acolo în persoana Domnului Isus.

Lipsa de credinţă a lui Zaharia este folosită de dumnezeu; 
evlavia Elisabetei
Dar credinţa lui Zaharia în Dumnezeu şi în bunătatea Sa nu 
era – caz frecvent – la înălţimea cerinţelor Domnului; şi când 
această cerere este ascultată la o vârstă care făcea necesară o 
intervenţie particulară a puterii lui Dumnezeu, el nu ştie să 
calce pe urmele lui Avraam sau ale Anei şi întreabă cum s‑ar 
putea face aceasta.

Bunătatea lui Dumnezeu găseşte în lipsa de credinţă a 
slujitorului Său o ocazie pentru a da o pedeapsă instructivă 
pentru el şi pentru popor, precum şi o dovadă că Zaharia a 
fost vizitat de sus: Zaharia va rămâne mut până în clipa în care 
Cuvântul Domnului se va împlini; iar semnele pe care le face 
faţă de poporul mirat de lunga lui şedere în Locul Sfânt, sunt o 
explicaţie a acelui eveniment.

Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte în favoarea lui 
Zaharia; iar Elisabeta, recunoscând mâna bună a Domnului care 
o binecuvântase, se ascunde cu acel tact care ţinea de evlavia ei. 
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Harul care o binecuvânta n‑o făcea insensibilă la acele lucruri 
care ar fi fost o ruşine în Israel şi, chiar dacă această ruşine 
fusese îndepărtată, ochii oamenilor puteau vedea urmele ei 
tocmai prin împrejurările supranaturale ale binecuvântării care 
îi fusese acordată. Este în aceasta un simţământ just potrivit 
unei femei sfinte. Dar lucrurile ţinute pe drept departe de 
oameni au toată valoarea înaintea lui Dumnezeu. Iar Elisabeta 
este vizitată de mama Domnului în locul unde se retrăsese.

Naşterea mântuitorului este anunţată Mariei
Aici scena se schimbă pentru a‑L introduce pe Domnul Însuşi 
în această imagine minunată care se desfăşoară înaintea ochilor 
noştri. Dumnezeu, care pregătise toate dinainte, trimite acum 
un vestitor pentru a anunţa Mariei naşterea Mântuitorului. 
În acel loc la care oamenii s‑ar fi gândit cel mai puţin, în acel 
loc al cărui renume ar fi fost suficient în ochii lumii pentru 
condamnarea tuturor celor care ieşeau de acolo, o tânără fată 
necunoscută lumii bune din acea vreme era logodită cu un 
sărman tâmplar; numele ei era Maria. Însă în Israel totul era 
nelalocul lui: tâmplarul era din casa lui David. Iar promisiunile 
lui Dumnezeu pe care El niciodată nu le uită şi care îi implică 
întotdeauna pe cei care sunt obiecte ale acestor promisiuni, 
găsesc aici locul împlinirii lor; puterea şi afecţiunile lui 
Dumnezeu se îndreaptă spre locul acesta potrivit energiei lor 
divine. Ce conta dacă Nazaretul era mare sau mic; acesta nu era 
decât un prilej ca să se arate că Dumnezeu nu aşteaptă nimic de 
la om, ci omul trebuie să aştepte totul de la Dumnezeu! Gabriel 
este trimis la Nazaret, „la o fecioară logodită cu un bărbat al 
cărui nume era Iosif, din casa lui David“ (versetul 27).

Harul suveran este manifestat
Naşterea lui Ioan fusese pentru Zaharia un răspuns la 
rugăciunile lui – Dumnezeu era credincios în bunătatea Sa 
faţă de un popor care aşteaptă totul de la El. Dar aici este o 
vizită a harului suveran: Maria, un vas ales, găsise în sensul 
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acesta har înaintea ochilor lui Dumnezeu; ea era favorizată1 
de harul suveran – şi binecuvântată între femei. Ea urma să 
conceapă şi să nască un Fiu pe care Îl va numi Isus. „Iată, vei 
concepe în pântecele tău şi vei naşte un Fiu, şi Îl vei numi Isus. 
El va fi mare şi va fi chemat Fiu al Celui Preaînalt şi Domnul 
Dumnezeu Îi va da tronul tatălui Său David. Şi El va împărăţi 
peste casa lui Iacov pentru totdeauna şi Împărăţia Lui nu va 
avea sfârşit“ (versetele 31‑33).

Naşterea copilului prezentată de duhul sfânt în două 
feluri
Vom observa că subiectul pus aici înaintea ochilor noştri prin 
Duhul Sfânt este naşterea Copilului, aşa cum avea El să fie aici 
în lume, născut din Maria: Acela care Se va naşte. Învăţătura 
Duhului Sfânt în această privinţă este divizată în două părţi: 
una privindu‑L pe Copilul care Se va naşte; cealaltă cu referire 
la modul în care va fi conceput şi la gloria care va decurge din 
aceasta. Ceea ce ni se prezintă aici nu este doar natura divină 
a lui Isus, Cuvântul care era Dumnezeu şi care S‑a făcut trup, 
ci ceea ce era născut din Maria şi felul cu totul deosebit în care 
a avut loc această naştere. Ştim bine că este vorba de acelaşi 
Mântuitor preţios şi divin proclamat de apostolul Ioan; tot 
despre El se vorbeşte şi în Luca; dar El este prezentat aici sub 
un alt aspect de un interes infinit pentru noi, iar noi trebuie 
să‑L privim şi în această lumină în care Duhul Sfânt Îl prezintă 
ca fiind născut din fecioara Maria în mijlocul acestei lumi a 
lacrimilor.

Domnul Isus, om adevărat
Să ne ocupăm mai întâi de versetele 31‑33.

1 Expresiile „ai găsit har“ (versetul 30) şi „favorizată prin har“ [lit. hăruită] 
(versetul 28), n‑au nicidecum aceeaşi semnificaţie. În mod personal Maria 
găsise har, aşa încât nu trebuia să se teamă; dar Dumnezeu în suveranitatea 
Sa, îi acordase acest har, această favoare imensă de a fi mama Domnului; 
prin aceasta era obiectul favorii suverane a lui Dumnezeu.
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Cel care fusese vestit de înger era un Copil conceput cu 
adevărat în pântecele Mariei, care L‑a născut la timpul rânduit 
pentru firea omenească, rânduială lăsată de Dumnezeu Însuşi: 
ea L‑a purtat până la termen şi L‑a născut. Aceasta nu ne spune 
încă nimic cu privire la modul cum s‑au făcut aceste lucruri: ci 
este doar descoperirea faptului în sine, fapt care are o importanţă 
pe care nu o putem măsura sau exagera: El era cu adevărat şi în 
realitate om născut ca noi dintr‑o femeie, bineînţeles neavând 
aceeaşi sursă sau aceeaşi manieră de concepţie, dar nu vorbim 
încă despre aceasta, ci accentuăm aici realitatea existenţei Sale 
ca Om. Era, s‑o spunem încă o dată, o Persoană cu adevărat şi 
în realitate omenească. Mai sunt descrise şi alte lucruri care se 
raportează la Persoana Aceluia care urma să Se nască. Numele 
Lui va fi Isus, adică „Yahve Mântuitorul“: El Se va manifesta 
sub caracterul acesta şi cu putere, pentru că El era cu adevărat 
Cel al Cărui nume îl purta.

Copilul născut ca om este fiul celui preaînalt
Iar aici acest Mântuitor nu este prezentat în legătură cu faptul 
că „va mântui pe poporul Său de păcatele sale“, ca în Matei, 
unde găsim manifestarea puterii Domnului, a Dumnezeului 
lui Israel faţă de acest popor în împlinirea promisiunilor făcute 
lor. Aici vedem că Isus are dreptul la acest nume; dar titlul 
divin rămâne ascuns sub forma unui nume personal; pentru 
că Luca ni‑L prezintă pe Domnul ca Fiu al Omului, care păstra 
bineînţeles puterea Sa divină.

Apoi, potrivit cuvintelor îngerului, Cel care Se va naşte 
„va fi mare“; şi născut în lumea aceasta, El „va fi numit Fiu al 
Celui Preaînalt“. Înainte de a fi lumea, El era Fiul Tatălui; dar, 
născut în această lume, Copilul acesta, aşa cum va fi pe pământ, 
va fi numit Fiu al Celui Preaînalt, titlu pe care va demonstra 
că are dreptul să‑l poarte, atât prin faptele Sale cât şi prin tot 
ce dovedea ceea ce era El în fiinţa Sa. Gând preţios şi plin de 
glorie pentru noi! Un Copil născut dintr‑o femeie Se bucură pe 
bună dreptate de acest nume, suprem şi glorios pentru Cineva 
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care avea poziţia unui om şi era cu adevărat om înaintea lui 
Dumnezeu.

„Fiul lui David“; împărăţia lui fără sfârşit şi gloria lui
Dar Cel care avea să Se nască Se afla în relaţie şi cu alte lucruri: 
Dumnezeu Îi va da tronul lui David, tatăl Său. Din nou vedem 
lucrul acesta, anume că El este privit ca Om născut în lumea 
aceasta. Tronul lui David, tatăl Său, Îi aparţine: Dumnezeu I‑l 
va da. El are dreptul, prin naştere, la moştenirea promisiunilor 
pământeşti care, în ceea ce priveşte Împărăţia, se concentrau 
în familia lui David; dar toate se vor împlini după gândurile şi 
puterea lui Dumnezeu. El va împărăţi „peste casa lui Iacov“, 
nu numai peste Iuda, în virtutea unei puteri trecătoare şi a unei 
vieţi efemere, ci „pentru totdeauna şi Împărăţia Lui nu va avea 
sfârşit“ (versetul 33) – într‑adevăr, aşa cum Daniel spusese 
(capitolul 2.44), Împărăţia aceasta „nu va fi nimicită niciodată“ 
şi „nu va trece la un alt popor“, ci va fi întemeiată potrivit 
planurilor lui Dumnezeu, care nu se schimbă, potrivit puterii 
Sale care este întotdeauna suficientă. Până în momentul în care 
va da Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, Isus va exercita o domnie 
indiscutabilă pe care, atunci când toate vor fi împlinite, o va 
da lui Dumnezeu, dar forţa acestei împărăţii nu va scădea nici 
o clipă atât timp cât se va afla în mâinile Sale. Aşa urma să fie 
Copilul care Se va naşte, acest Copil cu adevărat născut într‑un 
mod miraculos ca om. Pentru cel care ştia să înţeleagă numele 
Său, El era Yahve Mântuitorul şi avea să fie Împărat peste casa 
lui Iacov, potrivit unei puteri desăvârşite, până când ea se va 
contopi cu puterea veşnică a lui Dumnezeu ca atare1.

Întrebarea Mariei; credinţa ei
Marele subiect al revelaţiei date de înger Mariei este faptul 
că un Copil va fi conceput şi născut: la aceasta se adaugă 
gloria care Îi aparţine în urma acestei naşteri. Dar Maria nu 
înţelege modul cum acest Copil va fi conceput; şi Dumnezeu 
îi permite să‑l întrebe pe înger cum se vor întâmpla acestea. 

1 [Dumnezeu este privit aici ca Trinitate]
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Întrebarea Mariei era după voia lui Dumnezeu; nu cred că aici 
ea dovedeşte lipsă de credinţă. Zaharia ceruse constant un fiu 
şi el cerea puterea şi bunătatea lui Dumnezeu pentru a‑i împlini 
cererile; iar la un moment dat printr‑o declaraţie pozitivă a lui 
Dumnezeu, el este adus în situaţia în care nu trebuia decât să o 
creadă, dar tocmai aceasta el nu o face; şi în fond era vorba cu 
adevărat de exercitarea puterii extraordinare a lui Dumnezeu, 
dar care avea să se exercite într‑o ordine naturală a lucrurilor. 
Maria însă pune întrebarea cu o sfântă încredere şi vrea să 
ştie din moment ce Dumnezeu o favorizase, cum s‑ar putea 
împlini, în afara oricărei ordini fireşti, lucrul care îi fusese 
vestit. Ea nu se îndoieşte sub nici o formă de împlinirea acestui 
lucru1; ea întreabă cum se vor împlini lucrurile, din moment 
ce desfăşurarea lor va fi în afara orânduielii fireşti. Îngerul 
îşi continuă misiunea sa, comunicând Mariei răspunsul lui 
Dumnezeu la întrebarea aceasta care în căile lui Dumnezeu 
a fost, datorită răspunsului pe care l‑a primit, o ocazie de a 
descoperi ceva despre conceperea miraculoasă a lui Isus. Era 
vorba de naşterea Sa din fecioara Maria: despre aceasta vorbea 
îngerul. Domnul Isus era Dumnezeu şi devenea om. Această 
Persoană născută din fecioara Maria şi care a umblat aici jos, pe 
pământ, era Dumnezeu şi devenise om. Dar aici este adăugat 
la aceste gânduri şi modul în care conceperea avea să aibă loc: 
conceperea miraculoasă a Aceluia care S‑a născut pentru a fi 
ceea ce a fost în lumea aceasta. Potrivit cuvintelor îngerului, 
Duhul Sfânt avea să vină asupra Mariei şi să lucreze cu putere 
asupra acestui vas de lut, fără voinţa vasului însuşi şi fără voinţa 
vreunui alt om. Dumnezeu este deci sursa de viaţă a Copilului 
promis Mariei, pe care avea să‑L nască în această lume; şi prin 
puterea Sa a ieşit Copilul din pântecele Mariei, al acestei femei 
alese de Dumnezeu: „puterea Celui Preaînalt te va umbri. De 
aceea Sfântul care Se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu“ 
(versetul 35). Sfânt prin naştere, conceput prin intervenţia 
puterii lui Dumnezeu lucrând asupra Mariei, putere care era 

1 Vedeţi la versetul 45, ce spune Elisabeta: „Fericită este cea care a 
crezut“.
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principiul divin al existenţei Sale aici jos, în această lume, Cel 
care Îşi începea astfel existenţa, acest rod al pântecelui Mariei, 
va purta cu Sine şi titlul de Fiu al lui Dumnezeu; „Sfântul“ care 
Se va naşte din Maria va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Nu este 
vorba aici despre doctrina relaţiei veşnice între Fiul şi Tatăl; 
Evanghelia după Ioan, Epistola către Evrei şi cea către Coloseni 
stabilesc acest adevăr preţios şi îi dezvăluie importanţa; însă 
aici se vorbeşte despre faptul că El a fost născut în virtutea unei 
conceperi miraculoase şi că din acest motiv El este numit Fiu 
al lui Dumnezeu.

Îngerul vesteşte Mariei binecuvântarea dată Elisabetei
Apoi îngerul vesteşte Mariei binecuvântarea dată Elisabetei prin 
atotputernicia lui Dumnezeu; şi în faţa voinţei Dumnezeului 
ei, Maria se înclină supusă faţă de planurile Sale, ca vas al 
împlinirii acestora, recunoscând în acestea o înălţare a ei; dar 
ea rămânea un instrument pasiv, având de ocupat doar locul 
supunerii faţă de ceea ce voia Dumnezeu. Aceasta era gloria sa, 
prin favoarea Dumnezeului ei.

Se potrivea însă ca minunile să însoţească şi să dea o 
dreaptă mărturie faţă de această intervenţie miraculoasă a 
lui Dumnezeu. Comunicarea din partea îngerului nu rămâne 
fără rod în inima Mariei şi, în cursul unei vizite la Elisabeta, 
ea va recunoaşte aceste căi minunate ale lui Dumnezeu. 
Evlavia fecioarei se arată aici într‑un fel mişcător. Intervenţia 
miraculoasă a lui Dumnezeu a smerit‑o, în loc s‑o facă să se 
înalţe: ea a privit spre Dumnezeu şi nu spre ea însăşi în lucrurile 
care se întâmplaseră; şi mai mult, măreţia acestei minuni L‑a 
adus pe Dumnezeu atât de aproape de ea, încât s‑a pierdut cu 
totul din vedere pe sine însăşi. Ea se pleacă în faţa voinţei sfinte; 
dar în toate acestea Dumnezeu este prea aproape de inima ei, 
pentru ca să se privească pe ea însăşi ca un lucru important.

Maria o vizitează pe Elisabeta
Vizita pe care o primeşte Elisabeta din partea mamei Domnului 
ei era un lucru pe care Maria trebuia să‑l facă din moment ce 
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îngerul o vizitase pe soţia lui Zaharia (şi îngerul vestise acest 
lucru Mariei), iar Maria se interesa de lucrurile lui Dumnezeu, 
pentru că El era aproape de inima ei, prin harul care o vizitase. 
Condusă de Duhul Sfânt în inima şi în afecţiunile ei, Elisabeta, 
vorbind prin acest Duh, recunoaşte gloria care aparţinea Mariei, 
în virtutea favorii pe care i‑o făcuse Dumnezeu de a o alege 
să fie mama Domnului ei. Sub influenţa aceleiaşi inspiraţii, 
ea recunoaşte de asemenea credinţa evlavioasă a Mariei şi îi 
vesteşte împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu i‑o făcuse. 
Tot ceea ce se petrecea este o mărturie strălucită dată Aceluia 
care avea să Se nască în mijlocul lui Israel şi al oamenilor – 
atunci inima Mariei se revarsă în mulţumiri. Ea recunoaşte pe 
Dumnezeu, Mântuitorul ei, în harul care a umplut‑o de bucurie 
şi recunoaşte propria ei micime, imagine a stării rămăşiţei lui 
Israel, micime care servea ca ocazie pentru intervenţia măreţiei 
lui Dumnezeu, intervenţie însoţită de o mărturie deplină cu 
privire la faptul că toate se întâmplau din partea Lui. Oricare 
ar fi fost evlavia potrivită unui instrument pe care El îl folosea, 
evlavie care se găsea într‑adevăr la Maria, acest instrument 
nu era mare decât în măsura în care se ascundea, pentru că 
atunci Dumnezeu era totul şi intervenea prin Maria pentru 
manifestarea căilor Sale minunate. Dacă ar fi făcut ceva de la ea 
însăşi şi‑ar fi pierdut locul, dar n‑a făcut nimic de felul acesta. 
Dumnezeu a păzit‑o prin har pentru ca gloria Sa să fie deplin 
desfăşurată prin evenimentul divin. Iar Maria recunoaşte harul 
acesta şi recunoaşte în acelaşi timp că tot ce se întâmpla faţă de 
ea era har.

Caracterul şi aplicaţia gândurilor care umplu inima Mariei 
sunt în întregime iudaice. Cântarea seamănă cu cea a Anei 
(1 Samuel 2), care celebrează profetic aceeaşi intervenţie divină 
(versetele 54‑55). Dar Maria, trebuie să remarcăm, merge până 
la promisiunile făcute părinţilor, şi nu lui Moise; iar ea vorbeşte 
despre întreg Israelul. Vedem în cuvintele sale puterea lui 
Dumnezeu care se desăvârşeşte în slăbiciune, când omul nu 
mai are nici o resursă şi când toate sunt împotrivă. Acesta 
este momentul potrivit pentru Dumnezeu; şi pentru aceasta Îi 
trebuie instrumente slabe, pentru ca El să fie totul.



2�5

Să mai remarcăm un lucru şi anume faptul că nu se spune 
că Maria ar fi fost umplută de Duhul Sfânt; şi aceasta mi se 
pare că este o distincţie care o onorează. Duhul Sfânt umpluse 
pe Elisabeta şi pe Zaharia într‑un mod excepţional; dar, deşi 
nu ne putem îndoi că Maria era sub influenţa Duhului Sfânt, 
răspunsul ei venea dintr‑un efect mai interior al acţiunii acestui 
Duh, care era şi mai mult în relaţie cu propria ei credinţă, cu 
propria ei evlavie şi cu relaţiile obişnuite din inima sa faţă de 
Dumnezeu, formate prin această credinţă şi evlavie. Maria 
se exprimă în consecinţă în termeni care erau tot mai mult 
vocea propriilor ei sentimente. Ea mulţumea pentru bunătatea 
şi favoarea al căror obiect era, ea de condiţie atât de joasă, şi 
aceasta în relaţie cu speranţele şi binecuvântările lui Israel. 
În toate acestea mi se pare că este o potrivire mişcătoare cu 
harul minunat care fusese făcut Mariei. Repet, Maria este mare 
atât timp cât nu este nimic; dar, fiind favorizată de Dumnezeu 
într‑un mod fără egal, toate generaţiile o vor numi fericită. 
Iar în cântarea aceasta pe care o citim, evlavia Mariei şi ceea 
ce exprimă ea au un caracter personal, fiind un răspuns către 
Dumnezeu, mai degrabă decât o descoperire din partea Lui; 
Maria în această cântare se limitează clar la ceea ce pentru ea 
trebuia să fie sfera acestei evlavii, şi anume Israelul, speranţele 
şi promisiunile făcute acestui popor. Ea aşteaptă, aşa cum am 
văzut, cele mai înalte împliniri ale relaţiilor lui Dumnezeu cu 
Israel; dar nu depăşeşte această sferă.

Dumnezeu cunoaşte evlavia manifestată în taină
Maria rămâne trei luni lângă Elisabeta, femeia binecuvântată 
de Dumnezeu, mama aceluia care va fi glasul lui Dumnezeu în 
pustie; apoi ea se retrage pentru a‑şi urma cu smerenie propria 
cale, pentru ca scopurile lui Dumnezeu să se împlinească. Ce 
poate fi mai frumos în sine decât acest tablou al discuţiilor dintre 
aceste femei evlavioase, necunoscute lumii, dar instrumente 
ale harului lui Dumnezeu pentru împlinirea planurilor Sale 
glorioase şi infinite prin consecinţele lor. Ele se ascund şi se 
mişcă într‑o scenă în care nu intră nimic decât evlavia şi harul; 
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dar Dumnezeu este acolo, necunoscut în mijlocul lumii, cum 
necunoscute erau şi aceste femei, dar pregătind şi împlinind ceea 
ce îngerii doresc să privească deplin. Toate acestea se petrec în 
umbră, departe de o lume care nu‑L cunoaşte pe Dumnezeu; dar 
inimile acestor femei evlavioase vizitate de Dumnezeu şi atinse 
de harul Său răspund prin evlavia lor reciprocă la aceste vizite 
minunate de sus. Iar harul lui Dumnezeu se reflecta într‑un 
mod real şi liniştit în inima Mariei, care recunoştea mâna Sa, 
măreţia Sa, şi se încredea în bunătatea Sa, supunându‑se voii 
Sale. Este o favoare pentru noi să putem avea acces la scena 
aceasta de unde lumea a fost exclusă din cauza necredinţei ei 
şi a înstrăinării ei de Dumnezeu, şi unde Dumnezeu a putut să 
lucreze atât de minunat.

Ioan, fiul lui Zaharia şi al Elisabetei, se naşte; Zaharia 
vesteşte în mod public venirea domnului
Dar ceea ce evlavia recunoaşte în secret prin credinţă în acele 
aspecte ale vizitelor din partea lui Dumnezeu, trebuie totuşi să 
fie manifestat şi în faţa oamenilor. Fiul lui Zaharia şi al Elisabetei 
se naşte, iar tatăl lui, ascultător de cuvântul îngerului, încetează 
de a mai fi mut (versetul 57 şi următoarele); el anunţă venirea 
Vlăstarului lui David, a cornului mântuirii lui Israel, în casa 
împăratului ales, pentru a împlini toate promisiunile făcute 
părinţilor şi toate profeţiile prin care Dumnezeu anunţase 
binecuvântarea viitoare a poporului Său. Copilul pe care 
Dumnezeu l‑a dat lui Zaharia şi Elisabetei va merge înaintea 
Domnului pentru a‑I pregăti calea; pentru că Fiul lui David 
este „Yahve care vine“, potrivit promisiunilor şi cuvântului 
prin care Dumnezeu anunţase manifestarea gloriei Sale.

Vizitarea lui Israel de către Yahve, sărbătorită prin gura 
lui Zaharia, cuprinde întreaga binecuvântare a mileniului. 
Acest lucru stă în legătură cu prezenţa lui Isus pe pământ, care 
aduce în Persoana Sa siguranţa împlinirii binecuvântărilor. 
Toate promisiunile sunt „Da şi Amin“ în El. Toate profeţiile Îl 
prezintă înconjurat de gloria care se va manifesta în acea vreme 
(mileniul), şi Îl prezintă pe El ca fiind izvorul din care vor 
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ţâşni aceste binecuvântări. Avraam se bucura la vederea zilei 
glorioase a lui Hristos – aşa lucrează întotdeauna Duhul Sfânt 
când este vorba de împlinirea promisiunii în putere: merge cu 
descrierea până la punctul culminant al efectului lucrării lui 
Dumnezeu. Diferenţa aici stă în faptul că nu mai este vorba de 
bucurii vestite pentru un viitor îndepărtat, viitor în care urma 
să Se nască un Hristos sau un Copil care să aducă aceste zile 
de bucurie, şi toate acestea în timpuri încă ascunse din cauza 
îndepărtării lor; ci Hristosul este acolo la uşă, şi într‑adevăr 
prezenţa Sa este sărbătorită. Ştim că, datorită faptului că a fost 
respins şi fiind acum absent, împlinirea acestor lucruri este în 
mod obligatoriu amânată până la revenirea Sa. Dar ceea ce va 
împlini toate aceste lucruri este prezenţa Sa; toate se leagă de 
prezenţa Sa aici pe pământ.

Vom constata de asemenea că acest întâi capitol se 
încadrează în limitele stricte ale promisiunilor făcute lui 
Israel, adică părinţilor. Aici găsim preoţii, pe Mesia, pe 
înainte mergătorul Acestuia, promisiunile făcute lui Avraam, 
legământul promisiunii şi jurământul lui Dumnezeu. Nu este 
vorba de lege, ci de speranţa lui Israel bazată pe promisiune, pe 
legământ şi pe jurământul lui Dumnezeu, confirmată de profeţi 
şi care îşi găseşte realizarea în naşterea lui Isus, Fiul lui David. 
Repet, nu este vorba de lege, ci de Israel sub binecuvântare, care 
nu se împlinise încă, bineînţeles, dar Israelul în aceste relaţii de 
credinţă cu Dumnezeul care urma să împlinească toate aceste 
lucruri. Oricum, nu este vorba decât de Dumnezeul lui Israel, 
de lucrurile care se petreceau prin har numai între El şi poporul 
Său.

C a p i t o l u l  2

Împăratul păgân al lumii se află în ţara lui Emanuel; 
autoritatea şi gloria imperială ca instrumente în mâna lui 
dumnezeu
Aici scena se schimbă. Ieşind din cadrul relaţiilor de har 
dintre Dumnezeu şi Israel, suntem plasaţi mai întâi în faţa 
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împăratului păgân al acestei lumi, căpetenia ultimei împărăţii 
vestită de Daniel, exercitând puterea sa asupra ţării lui Emanuel 
şi asupra poporului lui Dumnezeu, ca şi cum Dumnezeu 
nu ar fi recunoscut acest popor. Totuşi, asistăm la naşterea 
Fiului lui David, „Emanuel“ Însuşi; însă acest eveniment se 
împlineşte din punct de vedere al circumstanţelor exterioare 
sub puterea căpeteniei fiarei, sub un imperiu păgân. Ce stări 
ciudate de lucruri produce păcatul! Şi cum reiese aici destul 
de clar consecinţa păcatului tocmai prin arătarea harului şi a 
intervenţiei lui Dumnezeu! Mai sunt însă şi alte situaţii la care 
merită să privim cu atenţie şi care se raportează la misiunea 
lui Isus în mijlocul acestei stări de lucruri. Când este vorba 
de interesele şi de gloria lui Isus, toată puterea aceasta care 
guvernează fără temere de Dumnezeu, această putere care 
domină căutând propria ei glorie acolo unde ar fi trebuit să 
domine Hristos, toată această glorie imperială nu este decât 
un instrument în mâinile lui Dumnezeu, pentru împlinirea 
planurilor Sale. În aspectele vieţii publice din acea vreme, 
pe care Scriptura ni le descrie, îl vedem pe împăratul roman 
exercitând o putere despotică şi păgână acolo unde ar fi trebuit 
să fie tronul lui Dumnezeu şi unde ar fi fost cu adevărat 
tronul acesta dacă păcatul poporului n‑ar fi făcut imposibilă 
aşezarea acestui tron de domnie în „sfânta cetate“. Împăratul 
doreşte ca toată populaţia să fie înregistrată şi fiecare merge în 
cetatea sa. Puterea pământească se manifestă printr‑un act care 
dovedeşte supremaţia ei asupra acelora care (ca popor al lui 
Dumnezeu) ar fi trebuit să fie liberi de orice guvernare afară 
de cea a Dumnezeului lor, guvernare care constituia gloria lor; 
acest act al înscrierii dovedeşte prin caracterul său completa 
degradare şi supunere în care se afla acest popor: ei sunt, 
datorită păcatelor lor, robi ai păgânilor atât cu trupurile cât şi 
cu bunurile lor1; dar acest act pe de altă parte nu face decât 
să împlinească planul admirabil al lui Dumnezeu, şi anume 
ca Împăratul Eliberator să Se nască în această cetate în care 
potrivit mărturiei lui Dumnezeu trebuia să aibă loc naşterea 

1 Neemia 9.36‑37.
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Sa. Şi, mai mult decât atât, această Persoană divină care trebuia 
să facă să izbucnească bucuria şi laudele cerului, S‑a născut în 
mijlocul oamenilor, fiind El Însuşi un copil în lumea aceasta.

Recensământul poruncit aici de Cezar August este cu atât 
mai remarcabil cu cât, odată îndeplinit planul lui Dumnezeu, 
recensământul în sine nu s‑a desfăşurat decât mai târziu, sub 
guvernarea lui Quirinius1.

Starea de lucruri pe care o întâlnim aici în Israel şi în lume 
se referă deci la supremaţia naţiunilor şi la absenţa tronului lui 
Dumnezeu. Fiul Omului, Mântuitorul, Dumnezeu manifestat 
în trup, vine pentru a‑Şi ocupa locul, un loc pe care numai 
harul l‑a putut găsi şi numai prin har a putut să ocupe un astfel 
de loc într‑o lume care nu‑L cunoştea.

Fiul lui dumnezeu, născut în această lume, nu găseşte nici 
un loc în ea
Fiul lui Dumnezeu S‑a născut în lumea aceasta, dar nu găseşte 
loc în mijlocul ei. Lumea, pe de altă parte, este la ea acasă, sau 
cel puţin găseşte în resursele omeneşti un loc la han; Fiul lui 
Dumnezeu nu găseşte loc decât în iesle. Să fie oare lipsită de 
motiv această descriere pe care o face aici Duhul Sfânt? Cu 
siguranţă, nu. În această lume nu este loc nici pentru Dumnezeu, 
nici pentru ceea ce este din Dumnezeu; dar dragostea care 
L‑a adus pe Dumnezeu aici jos, pe pământ, este cu atât mai 
desăvârşită. Isus Şi‑a început viaţa într‑o iesle şi o va termina 
pe cruce; iar în timpul vieţii Sale nu va avea un loc unde să‑Şi 
plece capul.

1 Nu mă îndoiesc că traducerea corectă a textului acestuia este: 
„Recensământul însuşi n‑a avut loc decât când Quirinius era guvernator 
al Siriei“ sau dacă vreţi: „a avut loc întâia dată când Quirinius...“. Duhul 
Sfânt descrie această împrejurare pentru a scoate în evidenţă faptul că, 
odată împlinit planul lui Dumnezeu, decretul împăratului urma din 
punct de vedere istoric să se împlinească mai târziu. Acest pasaj, care 
pentru mine este simplu şi clar în ceea ce priveşte textul, a dat naştere la 
multe discuţii.
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În lume, Fiul lui Dumnezeu apare ca un copil participând 
la toată slăbiciunea şi la toate împrejurările vieţii omeneşti1. 
Dar dacă Dumnezeu intră în lume şi o iesle Îl primeşte în 
această natură pe care a luat‑o prin har, îngerii se ocupă de 
acest eveniment de care depinde soarta întregului univers 
şi împlinirea tuturor planurilor lui Dumnezeu; pentru că 
Dumnezeu alege lucrurile slabe, pentru a nimici pe cele 
puternice. Acest Copilaş sărac este obiectul tuturor planurilor 
lui Dumnezeu, Susţinătorul şi Moştenitorul întregii creaţii, 
Mântuitorul tuturor celor care vor moşteni viaţa şi gloria 
eternă. Câţiva oameni sărmani care se achitau cu credincioşie 
de greaua lor misiune departe de activităţile pline de griji ale 
unei lumi ambiţioase şi păcătoase, primesc cei dintâi vestea 
prezenţei Domnului pe pământ. Dumnezeul lui Israel nu‑i 
căuta pe cei mari din poporul Său, ci avea în vedere pe sărmanii 
turmei.

Două lucruri se prezintă aici: îngerul care vine şi anunţă 
păstorilor din Iudeea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu 
faţă de Israel; şi corul îngerilor care, în laudele lor cereşti, 
sărbătoresc semnificaţia reală a acestui eveniment minunat.

„Astăzi în cetatea lui David vi S‑a născut un Mântuitor, 
care este Hristos, Domnul“ (versetul 11), spune mesagerul 
ceresc către sărmanii păstori pe care îi vizitează. Aceasta era o 
veste bună pentru ei şi pentru tot poporul.

Plinătatea, suveranitatea şi perfecţiunea harului lui 
dumnezeu puse în evidenţă de către păcat
Dar naşterea Fiului Omului, a lui Dumnezeu manifestat în trup 
şi împlinirea acestei întrupări aveau un înţeles cu mult mai 
înalt. Faptul că acest Copilaş era atât de necunoscut şi părea 
lăsat în voia sorţii, omeneşte vorbind, avea un înţeles care, 
pentru fiinţele inteligente cereşti, pentru mulţimea armatelor 
cereşti ale căror laude izbucnesc odată cu declaraţia făcută de 

1 Adică Se naşte ca un copilaş. N‑a apărut ca primul Adam, ieşind în 
toată perfecţiunea din mâinile lui Dumnezeu; El este Fiu al Omului şi 
născut din femeie, ceea ce Adam n‑a fost niciodată.



301

înger păstorilor, se rezuma astfel: „Glorie lui Dumnezeu în cele 
preaînalte şi pe pământ pace; şi bună plăcere (a lui Dumnezeu) 
în oameni!“. Aceste câteva cuvinte cuprind o asemenea 
întindere de gânduri, încât este dificil să te ocupi de ele pe larg 
într‑o lucrare ca aceasta; sunt totuşi necesare câteva observaţii 
– mai întâi este aşa de frumos să observăm că gândul la Isus de 
care erau plini îngerii, exclude orice aspect care ar putea întrista 
inima în scena care înconjura prezenţa Sa pe pământ. Păcatul era 
acolo; şi în mod trist era manifestat tocmai prin locul în care a 
trebuit să vină pe lume acest Copilaş minunat. Dar dacă păcatul 
L‑a aşezat într‑un loc ca acesta, nu era mai puţin adevărat că 
harul Îl aşezase acolo; harul s‑a înmulţit şi mai mult şi, meditând 
la El, gândurile sunt absorbite de binecuvântări, de căile lui 
Dumnezeu faţă de păcat, de Dumnezeu manifestat în Persoana 
lui Isus; acestea sunt lucrurile care domină inima şi care pot 
fi o uşurare în mijlocul unei lumi ca aceasta. Într‑o astfel de 
stare de inimă nu se mai vede decât harul; iar păcatul nu face 
decât să înalţe plinătatea acestui har, dominaţia şi perfecţiunea 
lui. Dumnezeu, în căile Sale glorioase, şterge păcatul împotriva 
căruia lucrează şi pe care îl scoate astfel în evidenţă în toată 
diformitatea lui; dar este ceva care dă pe deasupra. Isus venit 
în har umple inima. Aşa se întâmplă în toate detaliile vieţii 
creştine; şi aceasta este adevărata sursă de putere morală, de 
sfinţenie şi de bucurie.

„Gloria lui dumnezeu în cele preaînalte“ arătată în copilul 
născut pe pământ
Apoi, această prezenţă a lui Isus născut ca un Copil pe pământ 
face să reiasă mai întâi ceea ce se exprimă prin cuvintele: „Glorie 
lui Dumnezeu în cele preaînalte!“ Dragostea lui Dumnezeu, 
înţelepciunea Lui, puterea Lui pe care le‑a manifestat nu când 
a scos universul din neant, ci când S‑a ridicat deasupra răului 
şi a făcut din tot efectul puterii vrăjmaşului o ocazie (şi aceasta 
prin mijlocul slăbiciunii însăşi cu care S‑a îmbrăcat) de a arăta 
că această putere nu era decât o neputinţă şi o nebunie în faţa 
a ceea ce se putea numi „slăbiciunea lui Dumnezeu“; în faţa 
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împlinirii planurilor Sale eterne; în faţa perfecţiunii căilor Sale 
chiar acolo unde pătrunsese răul; în faţa manifestării Lui Însuşi 
în mijlocul acestui rău, manifestare prin care El Se glorifică în 
faţa îngerilor; toate aceste lucruri împreună produc laudele 
descrise aici. Într‑un cuvânt, Dumnezeu era în aşa fel manifestat 
prin naşterea lui Isus, încât oştirile cerurilor, care erau bine 
familiarizate de mult timp cu puterea Sa, puteau să intoneze: 
„Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte!“. Şi orice voce se 
alătura celebrării acestor laude. Ce dragoste este aceasta! Şi 
Dumnezeu este dragoste! Ce gând absolut divin este acesta: 
Dumnezeu a devenit om! Ce supremaţie a binelui asupra 
răului! Cu ce înţelepciune Se apropia Dumnezeu de inima 
omului, pentru a o aduce înapoi la El! Ce potrivită adresare 
faţă de om! Cum rămâne neatinsă sfinţenia lui Dumnezeu! Ce 
apropiere de inima omului, ce participare la nevoile lui, cum 
ia parte Dumnezeu la starea în care se găsea omul! Dar mai 
presus de toate, Dumnezeu deasupra răului în har şi vizitând 
prin acest har o lume întinată, pentru a Se face cunoscut aşa 
cum nu mai fusese cunoscut niciodată!

„Pace pe pământ“; Isus este garantul împlinirii 
promisiunilor
Prezenţa Aceluia care era manifestarea lui Dumnezeu pe 
pământ are în al doilea rând ca efect faptul că „pacea“ va fi 
pe pământ. În momentul în care va fi respins, Numele Său va 
fi un semn de împotrivire, dar corul ceresc este preocupat de 
faptul prezenţei Sale şi de rezultatul pe care îl va avea această 
prezenţă când îşi va produce efectul, prezenţă considerată în 
roadele ei, în consecinţele ei binecuvântate şi fericite pe care 
le celebrează acest cor ceresc. Răul va dispărea; introducerea 
dragostei perfecte va îndepărta orice vrăjmăşie: Isus, puternic 
în dragoste, va domina şi va transfera caracterul sub care a venit 
în această lume întregii scene care Îl va înconjura atunci, lumii 
în care S‑a născut, aşa încât aceasta să fie potrivit inimii Sale, El 
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care Îşi găsea bucuria în acest caracter (Proverbe 8.31)1. Vedeţi, 
în termeni mai rezumativi şi Psalmul 85.10‑11. Mijloacele prin 
care se vor împlini binecuvântările, şi anume răscumpărarea, 
nimicirea puterii lui Satan, împăcarea omului cu Dumnezeu 
prin credinţă şi reconcilierea tuturor lucrurilor în ceruri şi pe 
pământ, nu apar aici. Toate acestea depindeau de prezenţa şi de 
Persoana Aceluia care Se născuse: totul era cuprins în El. Starea 
de binecuvântare vestită de corul îngeresc lua fiinţă odată cu 
naşterea acestui Copil. Când această binecuvântare este oferită 
omului pe principiul responsabilităţii lui, omul se dovedeşte 
incapabil de a profita de ea; şi toată această binecuvântare 
cuprinsă în prezenţa Domnului nu se poate manifesta; ba 
mai mult, poziţia în care se găseşte omul este agravată. Dar, 
pentru cel care se ataşează de Persoana Domnului Isus, toate 
consecinţele binecuvântate ale prezenţei Sale vor decurge în 
mod necesar. În fond, era vorba de intervenţia lui Dumnezeu 
pentru împlinirea planurilor dragostei Sale, planuri întocmite 
mai dinainte, ale bunei Sale plăceri. Şi, odată ce Isus Se află în 
această scenă, consecinţa nu poate să nu apară, deşi există, aşa 
cum vedem, o întrerupere a împlinirii ei. Isus era garantul; El 
venise în lume; El conţinea şi exprima în Persoana Sa toate aceste 
consecinţe. Fiul lui Dumnezeu în mijlocul păcătoşilor grăia 
pentru cine avea priceperea spirituală: „Pace pe pământ!“

1 Citatul ne conduce la o înţelegere atât a ceea ce se întâmpla atunci, cât 
şi a binecuvântării noastre; interesul special al lui Dumnezeu este în fiii 
oamenilor. Înţelepciunea (Hristos este înţelepciunea lui Dumnezeu) care 
era obiectul plăcerii Domnului în toate zilele, Se bucura în acea parte a 
pământului rânduită să fie locuită, înainte de creaţie, potrivit planurilor 
Sale şi a plăcerii pe care o găsea în fiii oamenilor. Întruparea Sa este o 
dovadă certă în această privinţă. În Matei Îl vedem pe Domnul luând 
locul alături de rămăşiţă. Trinitatea este descoperită în mod desăvârşit 
atunci când Fiul ia acest loc ca Om, fiind uns de Duhul Sfânt. Este o 
minunată descoperire a căilor lui Dumnezeu.
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„Buna plăcere a lui dumnezeu în oameni“; planurile 
glorioase ale lui dumnezeu împlinite în Isus
Această prezenţă a lui Isus pe pământ are şi un al treilea 
efect: „buna plăcere1, afecţiune, a lui Dumnezeu în oameni“. 
Lucrurile erau foarte simple: din moment ce Isus era un om, El 
nu a devenit înger, ci om, ca sămânţa lui Avraam; oamenii erau 
deci obiecte ale harului Său infinit. Era o mărturie glorioasă 
despre faptul că dragostea şi buna plăcere ale lui Dumnezeu 
se concentrau asupra acestei rase sărmane, în mijlocul căreia, 
oricât de îndepărtată era ea de El, dorea totuşi să‑Şi împlinească 
toate planurile Sale glorioase. În Ioan 1, „viaţa era lumina 
oamenilor“. Într‑un cuvânt, era puterea lui Dumnezeu prezentă 
în har în Persoana Fiului lui Dumnezeu luând parte la natura 
acelora care se îndepărtaseră de El şi interesându‑Se de soarta 
lor şi făcând tocmai din aceste fiinţe sfera de împlinire a tuturor 
planurilor Sale, a manifestării, faţă de toate făpturile, a harului 
Său şi a naturii Sale desăvârşite. Ce poziţie pentru om! Pentru 
că în om aveau să se împlinească toate acestea. Tot universul 
trebuia să vadă în om şi în ceea ce Dumnezeu era pentru om, 
ce este Dumnezeu în El Însuşi, rodul tuturor planurilor Sale 
glorioase, ca şi odihna sa desăvârşită în prezenţa Lui şi potrivit 
naturii Sale, care este dragoste.

Iată ce implica naşterea acestui Copil de care nu ţinea 
seama nimeni, dar care era subiectul natural şi minunat al 
laudelor sfinţilor locuitori ai cerului, ale acestor mulţimi de oşti 
cereşti cărora Dumnezeu le făcuse cunoscut acest eveniment. 
„Şi a fost că, după ce îngerii au plecat de la ei în cer, păstorii 
au zis unii către alţii: «Să mergem deci până la Betleem şi să 
vedem lucrul acesta care a avut loc, pe care Domnul ni l‑a făcut 
cunoscut»“ (versetul 15). În aceşti simpli israeliţi credinţa era 
la lucru; ea îşi găsea bucuria în binecuvântarea care se împlinea 
înaintea ochilor lor şi care dădea o realitate vie acestui har 

1 Este acelaşi cuvânt folosit şi despre Hristos: „în care Mi‑am găsit 
plăcerea“. Este frumos să vedem aceste fiinţe cereşti cum celebrează fără 
nici un fel de gelozie înălţarea unei alte rase până la acest loc glorios, prin 
întruparea Cuvântului. Toate acestea erau spre gloria lui Dumnezeu şi 
aceasta pentru ei era de ajuns. Cât de frumos!
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pe care Dumnezeu li‑l acordase, vestindu‑le tocmai această 
binecuvântare. Expresia „cuvântul care le‑a fost spus“, îşi 
adaugă mărturia ei de har la tot ceea ce înseamnă bucuria 
noastră prin bunătatea lui Dumnezeu.

Numele copilului; circumcizia sa potrivit legii; sărăcia 
Mariei
Copilul primeşte numele Isus în ziua circumciziei Sale, potrivit 
obiceiurilor iudaice (vezi capitolul 1.59), dar în conformitate 
cu planurile şi revelaţiile lui Dumnezeu comunicate de îngerii 
puterii Lui. În rest toate se împlinesc după lege; pentru că 
istoric ne găsim tot în raport cu Israel. Cel ce era născut din 
femeie „este venit sub lege“ (Galateni 4.4).

Starea de sărăcie în care Isus a venit pe lume se poate 
observa din jertfa adusă pentru curăţirea mamei Sale. „Şi 
când s‑au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după legea lui 
Moise, L‑au dus la Ierusalim să‑L înfăţişeze Domnului, după 
cum este scris în legea Domnului: „Orice întâi născut de parte 
bărbătească se va numi sfânt pentru Domnul“, şi ca să aducă 
jertfă după cum este scris în legea Domnului: o pereche de 
turturele sau doi pui de porumbel“ (versetele 22‑24).

Copilul este recunoscut de către rămăşiţa credincioasă
Dar aici Duhul Sfânt scoate în evidenţă un alt aspect, deşi Cel 
care ocaziona această prezentare ar fi putut în aparenţă să treacă 
neobservat. Isus este recunoscut de rămăşiţa credincioasă a 
lui Israel, în care Duhul Sfânt lucrase, şi devine o piatră de 
încercare pentru orice suflet din Israel. Rămăşiţa credincioasă 
era învăţată de Duhul Sfânt, adică era condusă prin har şi 
în felul acesta luminată cu lumina lui Dumnezeu, de aceea 
ei îşi luaseră adevărata lor poziţie şi starea lor era aceasta: 
aveau conştienţa mizeriei şi a ruinei lui Israel, dar sperau în 
Dumnezeul lui Israel şi în credincioşia Sa desăvârşită pentru 
mângâierea poporului Său; iar Dumnezeu era cu această 
rămăşiţă. Acelora care contau astfel pe bunătatea Lui, El le‑a 
făcut cunoscută venirea Răscumpărătorului lui Israel, care 
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fusese promis şi care trebuia să fie împlinirea acestei bunătăţi 
faţă de popor (versetul 25 şi următoarele).

Astfel, în prezenţa dominaţiei naţiunilor şi a nelegiuirii 
unui popor care se adâncea tot mai mult în rău, rămăşiţa care 
contează pe Dumnezeu nu pierde lucrurile care aparţineau de 
fapt lui Israel prin promisiune şi pe care le‑am văzut în capitolul 
anterior. În contextul stării nenorocite a poporului exista totuşi 
o mângâiere şi anume ceea ce promisiunea şi profeţia vestiseră 
în privinţa gloriei lui Israel.

Descoperirea făcută lui Simeon; caracterul întreit al 
laudei sale
Duhul Sfânt îl înştiinţase pe Simeon că nu va muri până nu 
va vedea pe Hristosul Domnului; iată mângâierea sa, şi ea era 
mare; ea se cuprindea în Persoana lui Isus Mântuitorul, fără 
să intre în detaliu cu privire la modul sau timpul în care se va 
împlini izbăvirea lui Israel. Simeon iubea pe Israel şi putea să 
plece în pace din moment ce Dumnezeu binecuvânta Israelul 
acesta potrivit dorinţelor credinţei lui. Bucuria credinţei 
se opreşte la Domnul şi la poporul Său, dar vede în această 
relaţie toată întinderea binecuvântărilor cuprinsă în ea şi care 
pot aduce o bucurie reală. Mântuirea, izbăvirea lui Dumnezeu 
venise în Hristos; iar prezenţa lui Hristos avea în vedere 
aducerea în lumină a naţiunilor care erau până atunci ascunse 
în umbra ignoranţei, fără revelaţia lui Dumnezeu, şi avea de 
asemenea în vedere gloria lui Israel, poporul lui Dumnezeu. 
Ceea ce Duhul Sfânt spune aici prin gura lui Simeon este 
expresia rezultatului guvernării lui Dumnezeu prin Hristos, şi 
anume starea din Împărăţia de o mie de ani. Dar în momentul 
în care Duhul descoperă acestui slujitor evlavios şi credincios 
al lui Dumnezeu viitorul care depindea de prezenţa Fiului lui 
Dumnezeu, îi descoperă în acelaşi timp faptul că avea tocmai 
pe acest Mântuitor în propriile sale braţe, dându‑i astfel o pace 
prezentă şi o asemenea conştienţă a favorii lui Dumnezeu, încât 
moartea nu mai constituia o teamă pentru el. Nu era vorba aici de 
cunoaşterea lucrării Domnului Isus descoperită unei conştiinţe 
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iluminate şi convinse; ci era împlinirea promisiunilor făcute 
lui Israel, prezenţa Mântuitorului în mijlocul lor şi dovada 
favorii lui Dumnezeu, în aşa fel încât pacea care curge din toate 
acestea umplea inima lui Simeon. Pentru el trei lucruri ieşeau 
în evidenţă: profeţia care vestea venirea lui Hristos, prezenţa 
lui Hristos acolo, şi efectul prezenţei Sale asupra întregii lumi. 
Aici suntem în legătură cu rămăşiţa lui Israel şi prin urmare nu 
găsim nimic despre Adunare şi lucrurile cereşti propriu‑zise. 
Mai târziu vom vedea respingerea Aceluia care este subiectul 
acestor mărturii. Însă ceea ce ne este prezentat aici în această 
parte a Evangheliei este tot ce aparţine rămăşiţei credincioase 
şi anume binecuvântările care decurg pentru ei din prezenţa 
lui Isus. Lucrarea Domnului nu este subiectul despre care ne 
vorbeşte Duhul Sfânt în pasajul acesta.

Mărturia lui Simeon în Israel cu privire la mesia
Ce frumos tablou şi ce frumoasă mărturie dată despre acest 
Copil, în felul în care Duhul Sfânt umple inima acestui om 
sfânt la sfârşitul vieţii sale pământeşti! Şi observaţi care 
erau comunicările Duhului Sfânt faţă de rămăşiţa cea slabă, 
necunoscută în mijlocul întunericului care învăluia poporul. 
Cât de plăcut este în acelaşi timp să gândeşti că multe dintre 
aceste suflete pline de har şi de comuniune cu Domnul au 
înflorit în ascuns, necunoscute oamenilor, dar bine cunoscute 
şi preţuite de Dumnezeu; sufletele acestea care au apărut şi au 
ieşit din locul lor retras, potrivit voii Sale, pentru a da mărturie 
despre Hristos, se bucurau ele însele – şi ele vorbesc într‑un fel 
atât de plăcut inimilor noastre, despre o lucrare a lui Dumnezeu 
care se făcea în ciuda a tot ceea ce îl preocupa pe om şi care se 
împlinea dincolo de scena dureroasă şi plină de amărăciune 
care se desfăşura în lumea aceasta! Dar mărturia lui Simeon, 
acest om sfânt al lui Dumnezeu, era mai mult decât expresia 
gândurilor profund interesate care îi umpluseră inima ca rod a 
legăturii lui cu Dumnezeu. Această cunoaştere a lui Hristos şi a 
gândurilor lui Dumnezeu cu privire la El, care se desfăşoară în 
secret între Dumnezeu şi sufletul lui, îi dau înţelegere asupra 
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efectului produs de manifestarea Sa în lume. Duhul vorbeşte 
despre rezultatul acesta prin gura lui Simeon. În versetul 32 
era prezentată, din aceeaşi sursă de inspiraţie şi prin acelaşi 
mijloc de transmitere al Duhului Sfânt, declaraţia împlinirii 
sigure a planurilor lui Dumnezeu în Mesia, alături de bucuria 
inimii lui Simeon; în versetul 34 este efectul prezentării lui Isus 
ca Mesia al lui Israel aici jos. Oricât de mare ar fi fost puterea 
lui Dumnezeu în Hristos pentru binecuvântare, El punea totuşi 
la încercare inima omului. Hristosul avea să fie în felul acesta, 
descoperind gândurile multora, o ocazie de cădere pentru 
mulţi, dar şi modul de a ridica pe mulţi din starea lor de 
coborâre şi de degradare; pentru că El era Lumină în El Însuşi 
şi gândurile multor inimi aveau să fie descoperite din moment 
ce El Însuşi a coborât în lumea aceasta plină de mândrie. Maria 
însăşi, deşi era mama lui Mesia, îşi va vedea sufletul străpuns 
de o sabie; pentru că Fiul ei urma să fie respins, iar aceste 
relaţii naturale ale lui Mesia cu poporul aveau să fie rupte şi 
nerecunoscute. Astfel deci, împotrivirea păcătoşilor faţă de 
Domnul descoperea ceea ce se găsea în inimile lor, dorinţele, 
voinţa, ambiţia lor, indiferent de aparenţa de evlavie care 
putea să ascundă toate acestea. Aşa era mărturia dată pentru 
Hristos în Israel, potrivit lucrării Duhului lui Dumnezeu în 
rămăşiţă, în mijlocul mizeriei şi robiei poporului: în Persoana 
Lui se cuprindea împlinirea deplină a planurilor lui Dumnezeu 
faţă de Israel şi faţă de lume prin Israel, pentru bucuria inimii 
rămăşiţei credincioase care nădăjduise în promisiunile Lui, 
dar care în acest moment punea la încercare orice inimă prin 
intermediul unui Mesia care avea să fie un semn care va stârni 
împotrivire. Planurile lui Dumnezeu şi inima omului au fost 
descoperite în El.

Profeţia lui Maleahi despre rămăşiţa ascunsă a lui 
dumnezeu
Maleahi spusese că cei care se tem de Domnul în timpuri grele, 
în care cei mândri erau priviţi ca fericiţi, aceşti credincioşi au 
vorbit adesea unul cu altul (Maleahi 3.15‑16); acest timp sosise 
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cu adevărat în Israel. De la Maleahi până la naşterea lui Isus, 
Israel n‑a făcut altceva decât să treacă de la starea de ruină 
spirituală la cea de mândrie, care începea să se observe chiar 
din timpul profetului; dar ceea ce spune Maleahi despre cei din 
rămăşiţă, „au vorbit unul cu altul“, se împlinea de asemenea. 
Vedem cum ei se cunosc unul pe altul în acest tabloul minunat 
al poporului lui Dumnezeu. Ana „vorbea despre Isus tuturor 
celor care aşteptau răscumpărarea în Ierusalim“ (versetul 38). 
Ea apare aici, ca o văduvă sfântă care nu părăsea templul şi 
care, conştientă de mizeria Israelului, stăruia înaintea tronului 
lui Dumnezeu cu o inimă de văduvă, pentru o naţiune care nu 
mai avea pe Dumnezeu ca soţ, naţiune care era văduvă ca şi 
ea. Ana iese pentru a vesti, tuturor celor care cântăreau aceste 
lucruri, faptul că Domnul vizitase templul Său. Ei aşteptau 
izbăvirea în Ierusalim, iar Eliberatorul necunoscut de oameni 
Se afla acolo. Ce subiect de bucurie pentru această rămăşiţă 
neînsemnată! Ce răspuns la credinţa lor!

Întoarcerea la Nazaret; ascultarea perfectă a domnului
Privind mai îndeaproape vom găsi că Ierusalimul nu era totuşi 
locul unde Dumnezeu vizita rămăşiţa poporului Său, ci era mai 
degrabă cetatea în care se găsea mândria celor care spuneau: 
„Templul Domnului, templul Domnului...“ (Ieremia 7.4). Iosif 
şi Maria, după ce au împlinit ceea ce cerea legea, şi‑au luat 
locul alături de Domnul Isus, în acel ţinut dispreţuit al cărui 
nume avea să‑l poarte, în acele regiuni în care rămăşiţa, cei 
sărmani din turmă trăiau fără să iasă în evidenţă, în ţinuturile 
acelea în care mărturia lui Dumnezeu vestise apariţia luminii 
(Isaia 9.1‑2). Copilăria Sa se desfăşoară în cadrul împlinirii 
fizice şi intelectuale a naturii cu adevărat umane pe care o luase. 
Simplă şi preţioasă mărturie! Dar când soseşte momentul ca 
El să discute cu oamenii, apare clar conştienţa relaţiei Sale cu 
Tatăl. Această umanitate şi relaţia Sa cu Tatăl se găsesc reunite 
în ceea ce ni se descrie la sfârşitul capitolului. În dezvoltarea 
umanităţii Sale Se manifestă în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu 
pe pământ. Iosif şi Maria care, mirându‑se de tot ceea ce I 
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se întâmpla, nu cunoşteau de fapt gloria Sa într‑o manieră 
completă prin credinţă, Îl ceartă pe Copil potrivit poziţiei 
în care Domnul Se afla faţă de ei (de fapt Iosif nu era deloc 
tatăl Său). Iar aceasta face loc manifestării unui alt caracter de 
perfecţiune al Domnului Isus. Dacă era Fiul lui Dumnezeu şi 
avea toată conştienţa acestui lucru, El era totuşi om ascultător 
întotdeauna şi în esenţă desăvârşit şi fără păcat; El era Copil 
ascultător, deşi trăia de altfel sentimentul unei relaţii care în 
ea însăşi nu semăna cu relaţia normală de supunere faţă de 
părinţii omeneşti. Conştienţa uneia dintre relaţii nu dăuna cu 
nimic perfecţiunii Sale în cealaltă: faptul că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu asigura perfecţiunea Sa ca om şi copil pe pământ.

Relaţia domnului cu tatăl său
Dar mai este un lucru important de remarcat aici şi anume că 
această perfecţiune nu ţinea de faptul de a fi uns cu Duhul Sfânt. 
El a împlinit lucrarea Sa publică potrivit puterii şi perfecţiunii 
acestei ungeri, fără îndoială; dar relaţia Sa cu Tatăl ţinea de 
însăşi Persoana Sa. Era o relaţie permanentă între El şi Tatăl, 
despre care avea o conştienţă deplină, indiferent care ar fi fost 
modul sau forma manifestării publice şi puterea lucrării Sale. 
El era tot ceea ce trebuie să fie un copil, dar Fiul lui Dumnezeu 
era Cel care era astfel. Relaţia Sa cu Tatăl era Îi era la fel de bine 
cunoscută, aşa cum ascultarea Sa faţă de Iosif şi de mama Sa 
era frumoasă, potrivită şi perfectă.

Încheiem astfel această istorisire mişcătoare şi divină a 
naşterii şi a primelor zile ale Mântuitorului divin, Fiul Omului; 
istorisire care dată de Dumnezeu poartă amprenta harului 
care ne‑a transmis‑o şi care a fost manifestat prin lucrurile 
despre care ea vorbeşte. Este imposibil să găseşti ceva care să 
fie mai profund interesant decât aceasta. De acum înainte Îl 
vom găsi în lucrarea şi în viaţa Sa publică respins de oameni, 
dar împlinind planurile şi lucrările lui Dumnezeu. Şi Îl vom 
găsi despărţit de toţi, pentru a face lucrarea aceasta potrivit 
puterii Duhului Sfânt care era în El fără măsură, împlinind 
cursul acestei vieţi pământeşti cu care nimic nu se poate 
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compara, viaţă care alături de moartea Sa – ofranda fără pată 
către Dumnezeu – este centrul şi mijlocul, singurul posibil, al 
oricărei relaţii a sufletelor noastre cu Dumnezeu, perfecţiunea 
manifestării harului Său şi temelia singurelor relaţii pe care 
Dumnezeu poate acum să le recunoască între făpturile Sale şi 
El Însuşi.

C a p i t o l u l  3

Împrejurările manifestării mărturiei cuvântului faţă de 
Israel
În capitolul al treilea găsim manifestarea mărturiei Cuvântului 
faţă de Israel, printr‑o mărturie care anunţă în acelaşi timp 
venirea Mântuitorului în această lume: o mărturie care nu 
vorbea de promisiunile făcute lui Israel şi de privilegiile sale 
sigure din partea lui Dumnezeu, nici despre naşterea unui 
Copil moştenitor al tuturor promisiunilor; în aceste împrejurări 
imperiul care domina lumea în timpul acela şi din care făcea 
parte şi teritoriul lui Israel, servea ca instrument de împlinire 
a cuvântului cu privire la Domnul. „În anul al cincisprezecelea 
al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era 
guvernator în Iudeea şi Irod tetrarh al Galileii...“ (versetele 1‑2). 
Anii sunt număraţi aici potrivit cu domnia naţiunilor: Iudeea 
este o provincie în mâinile imperiului naţiunilor, iar alte părţi 
ale Canaanului sunt împărţite între diferiţi capi subordonaţi 
acestui imperiu. Totuşi sistemul iudaic continuă; marii preoţi 
sunt prezenţi acolo pentru a indica prin numele lor anii robiei 
poporului faţă de naţiuni şi în acelaşi timp pentru a păstra 
rânduiala, doctrina şi ceremoniile iudaice, atât cât era posibil 
în împrejurările în care Israel se găsea.

Mesajul lui Yahve către poporul său cu privire la faptul că 
el însuşi avea să vină
„În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar ... 
cuvântul a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a mers în 
tot ţinutul şi împrejurimile Iordanului, predicând un botez al 
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pocăinţei spre iertarea păcatelor“ (versetul 3, etc.). Cuvântul lui 
Dumnezeu rămâne sigur chiar şi atunci când poporul nu dăduse 
dovadă de credincioşie, aşa încât relaţiile sale cu Dumnezeu 
nu se pot baza pe integritatea poporului. Atunci când, într‑un 
cuvânt, nu mai există nici un alt mijloc posibil, Dumnezeu 
menţine relaţiile Sale în mod suveran, prin comunicărilor date 
prin intermediul unui profet. Însă în cazul de faţă, mesajul 
Domnului către poporul Său avea un caracter deosebit, pentru 
că Israel era ruinat, fiindcă Îl părăsise pe Domnul. Bunătatea 
lui Dumnezeu lăsase încă să existe acest popor şi‑i lăsase în 
exterior formele închinării şi ale slujbei divine; dar scaunul de 
domnie al lumii era transferat naţiunilor. Israelul trebuia să 
se pocăiască, să fie iertat şi să ia un loc nou prin venirea lui 
Mesia.

Mărturia lui Dumnezeu deci nu este în raport cu 
rânduielile Sale care existau atunci la Ierusalim (deşi cei drepţi 
se supuneau şi acestora); de altfel nici profetul nu le cere să 
fie credincioşi pe terenul pe care se găseau atunci; era un 
glas al lui Dumnezeu în pustiu, netezind cărările, pentru ca 
Dumnezeu să poată veni ca din afara acestui sistem pentru 
cel care se pocăia şi care se pregătea pentru sosirea Lui. De 
asemenea, pentru că era vorba de venirea lui Yahve, gloria Sa 
nu ar fi putut rămâne închisă în limitele strânse ale lui Israel: 
„orice făptură“ va vedea mântuirea lucrată de Dumnezeu 
(versetul 6). Dumnezeu chema sufletele să iasă prin pocăinţă 
din această stare în care se afla poporul, vestind în acelaşi timp 
mânia care se va abate asupra acestei naţiuni răzvrătite. Dacă 
Dumnezeu avea să vină în mijlocul lor, El dorea realităţi, roade 
adevărate ale dreptăţii şi nu doar un popor cu numele; Domnul 
avea să‑Şi ridice din nimic un popor pentru El Însuşi potrivit 
puterii Lui suverane, prin care El putea lucra ceea ce voia să 
aibă înaintea ochilor Săi. Dumnezeu venea. El dorea dreptate 
în ce priveşte responsabilitatea omului, pentru că era El Însuşi 
drept. El putea să ridice o sămânţă a lui Avraam prin putere 
divină, şi aceasta chiar din pietre, dacă găsea potrivit să facă 
lucrul acesta. Prezenţa, venirea lui Dumnezeu Însuşi, domină 
aici întreaga scenă.
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Apelul făcut către conştiinţa tuturor
Dar securea era deja „înfiptă la rădăcina pomilor“ şi fiecare era 
judecat după roadele lui. Nu mai era suficient ca cineva să fie 
numit iudeu: dacă exista acest privilegiu, unde erau roadele 
lui? Acolo unde Dumnezeu ar fi găsit roade potrivit inimii 
Sale, ar fi recunoscut că pomul este bun. Ioan se adresează 
conştiinţei tuturor. Astfel, colectorii de taxe, urâţi de iudei 
pentru că erau instrumentele opresiunii fiscale a naţiunilor, 
şi soldaţii care executau ordinele arbitrare ale guvernatorilor 
păgâni sau ale regilor impuşi poporului de către romani erau 
îndemnaţi să facă ceea ce adevărata teamă de Dumnezeu i‑ar 
fi învăţat, în contrast cu nelegiuirea care se practica în mod 
obişnuit potrivit voinţei omului. Ioan îndeamnă de asemenea 
mulţimile la o dragoste manifestată în practică, în timp ce 
poporul este în ochii lui ca o generaţie de vipere în aşteptarea 
mâniei lui Dumnezeu. Dar şi faţă de ei se manifestă încă harul, 
avertizându‑i cu privire la judecata care era la uşă.

Sumarul versetelor 3‑17 din capitolul 3
În versetele 3‑14 avem deci două lucruri: în versetele 3‑6, 
poziţia lui Ioan vizavi de poporul ca atare, având ca fundal 
gândul acesta că Dumnezeu Însuşi are să vină; în versetele 7‑14, 
chemarea lui Ioan adresată conştiinţei individuale, făcându‑i 
să înţeleagă (versetele 7‑9) că înaintea prezenţei Dumnezeului 
Drept şi Sfânt, privilegiile oficiale ale poporului nu reprezentau 
în nici un fel un adăpost; ascunderea în spatele acestor privilegii 
nu făcea decât să atragă asupra lor mânia, pentru că poporul 
era sub judecată şi expus mâniei lui Dumnezeu. În versetul 10, 
Ioan intră în detalii, apoi, în versetele 15‑17 este discutată mai 
ales chestiunea privitoare la Mesia.

Dumnezeu însuşi venea
În rest, aşa cum am spus, marele subiect al pasajului acestuia, 
marele adevăr care străluceşte în ochii poporului, mărturia lui 
Ioan Botezătorul, este că Dumnezeu Însuşi avea să vină. Omul 
trebuia să se pocăiască. Privilegiile date în perioade istorice 
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anterioare ca mijloace pentru binecuvântare, nu puteau fi 
invocate împotriva naturii şi dreptăţii Celui care venea, şi nu 
reuşeau nici să distrugă forţa prin care El putea să‑Şi creeze 
un popor potrivit inimii Sale. Totuşi era încă deschisă uşa 
pocăinţei potrivit credincioşiei lui Dumnezeu faţă de un popor 
pe care El îl iubea.

Exista o lucrare specială pentru Mesia, potrivit planurilor 
înţelepciunii şi harului lui Dumnezeu. „El va boteza cu Duhul 
Sfânt şi cu foc“ (versetul 16), adică El va introduce puterea şi 
judecata care îndepărtează răul, Duhul Sfânt îndepărtând răul 
printr‑o putere care acţionează în sfinţenie şi în binecuvântare, 
focul fiind simbol al acestei judecăţi care consumă şi nimiceşte 
ceea ce se opune voinţei lui Dumnezeu.

Hristosul botează cu Duhul Sfânt: nu este numai o înnoire 
a dorinţelor, ci este puterea cu care harul acţionează în mijlocul 
răului; El botează cu foc: aceasta este judecata care consumă 
răul. Apoi această judecată este aplicată lui Israel, care este 
ţarina Lui. Hristos va pune grâul la loc sigur, iar pleava va fi 
arsă de judecată.

Sfârşitul mărturiei lui Ioan; începutul identificării 
domnului cu poporul său
Dar Ioan este închis spre a fi judecat de regele de atunci al 
poporului. Aceasta ni se spune nu ca şi cum evenimentul ar 
avea loc istoric în momentul respectiv al descrierii Evangheliei, 
ci Duhul lui Dumnezeu vrea să arate sfârşitul mărturiei lui Ioan 
din punct de vedere moral, pentru a începe descrierea vieţii lui 
Isus, Fiul Omului, dar născut Fiu al lui Dumnezeu în această 
lume.

Această istorie începe cu versetul 21; şi în ce manieră 
surprinzătoare şi plină de har! Dumnezeu chemase prin Ioan 
Botezătorul poporul Său la pocăinţă; şi cei care au ascultat 
cuvântul lui, au venit să fie botezaţi de el: era primul semn al 
vieţii şi al ascultării. Şi tot poporul fiind botezat, Isus, perfect 
în viaţă şi în ascultare, vine în har pentru rămăşiţa poporului 
Său; El Îşi ia locul împreună cu rămăşiţa, este botezat cu 
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botezul lui Ioan, aşa cum erau şi cei din rămăşiţă. Mărturie 
mişcătoare şi minunată! Isus nu iubeşte de departe, şi nu este 
numai Cel care iartă; El vine pentru a Se aşeza prin har acolo 
unde păcatul condusese pe poporul Său. Era un loc luat sub 
influenţa sentimentului că duhul de pocăinţă şi care dădea 
viaţă din partea lui Dumnezeu era asupra acestui popor. Isus 
Îşi conduce poporul prin har, însă îi însoţeşte acolo unde ei 
merg. El ia locul împreună cu ei în toate greutăţile drumului 
şi merge să întâmpine toate piedicile care s‑ar aşeza în cale, 
identificându‑Se realmente cu rămăşiţa sărmană, cu „cei 
aleşi de pe pământ în care Îşi găsea plăcerea“, numindu‑L 
pe Yahve Domnul Său, smerindu‑Se pe Sine şi spunând că 
bunătatea Sa nu se ridica până la bunătatea Domnului (Yahve) 
(Psalmul 16.2‑3). Identificându‑Se astfel cu ai Săi în mărturisirea 
lor, Domnul nu ia locul Său veşnic, ci locul de smerire, 
manifestându‑Şi perfecţiunea în contextul poziţiei până la care 
coborâse, o perfecţiune însă care recunoştea existenţa în lume 
a păcatului; pentru că într‑adevăr, păcatul exista şi rămăşiţa 
a trebuit să simtă aceasta întorcându‑se la Dumnezeu. Acest 
sentiment era începutul unor manifestări pozitive, şi totodată 
începutul lucrării harului şi a Duhului în această rămăşiţă. În 
acest context Isus Îşi ia locul alături de ei pentru a merge până 
la capăt. În Hristos, oricât de umil era harul, era acel har care 
se desăvârşea prin dreptate, pentru că în El era dragostea şi 
ascultarea, precum şi umblarea prin care El glorifica pe Tatăl 
Său. El a intrat, în felul acesta, pe uşă.

Cerul se deschide la vederea harului şi perfecţiunii lui Isus
Isus, deci, luând poziţia aceasta de smerire pe care o cerea 
starea poporului preaiubit şi în care harul Îl aşeza, Se găsea 
în poziţia împlinirii dreptăţii şi a oricărei bune plăceri a 
Tatălui, al Cărui Obiect devenea în felul acesta. Tatăl putea 
să‑L recunoască, ca fiind Acela care satisface inima Sa exact în 
locul unde se găsea păcatul (şi în acelaşi timp unde se găseau 
şi obiectele harului Său), în aşa fel încât El putea să dea curs 
liber acestui har. Crucea era deplina împlinire a acestei lucrări 
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de har, în care Isus S‑a identificat cu ai Săi, pentru a purta toate 
consecinţele stării lor. Este o diferenţă, într‑adevăr, între cruce 
şi identificarea cu ai Săi în viaţa Sa de dragoste, şi ar fi bine 
să spunem un cuvânt cu privire la această diferenţă vorbind 
puţin despre ispitirea Domnului; dar principiul este acelaşi 
în ambele situaţii. Hristos era aici cu rămăşiţa şi nu Se afla ca 
Înlocuitor pentru ei, ca Substitut pentru ispăşirea păcatelor. Dar 
Cel care era obiectul desfătării Tatălui luase un loc prin har, cu 
poporul Său, în timp ce acesta îşi mărturisea păcatele înaintea 
lui Dumnezeu1, având încă păcatele asupra lui, din punct de 
vedere exterior, în timp ce din punct de vedere moral era afară 
din ele; iar lucrul care îl făcea capabil să le mărturisească era 
chiar înnoirea inimii pe care Dumnezeu o lucrase în el. Fără 
această mărturisire a păcatelor, Domnul n‑ar fi putut fi alături 
de ei, decât ca un martor al harului viitor.

Isus, luând locul acesta şi rugându‑Se, ocupă locul omului 
evlavios dependent de Dumnezeu; şi inima Lui Se îndreaptă 
spre Dumnezeu (încă o expresie a perfecţiunii în această poziţie 
pe care o are!), iar cerul se deschide deasupra Lui. Prin botez, 
El lua locul cu rămăşiţa; rugându‑Se, Îşi dovedea perfecţiunea 
în propriile Sale relaţii cu Dumnezeu, în locul pe care îl luase 
astfel. El demonstrează perfecţiunea umanităţii Sale aici pe 
pământ prin dependenţa de Dumnezeu şi prin mişcarea de 
inimă spre Dumnezeu ca primul lucru care reiese din această 
umanitate perfectă; este ca să spunem aşa, expresia propriei 
Sale existenţe; existenţa în această situaţie, în aceste împrejurări 
ale omului Isus în relaţiile Sale cu Dumnezeu. Astfel se poate 
deschide cerul; şi remarcaţi, nu este vorba de deschiderea cerului 
pentru a căuta pe unul care s‑a îndepărtat de Dumnezeu, nici 
harul care deschide inima pentru a ajunge la conştienţa acestei 
îndepărtări; ci harul şi perfecţiunea lui Isus fac să se deschidă 

1 El lua acest loc în mijlocul rămăşiţei credincioase împreună cu ei, în 
acel act care îi distingea de cei care nu se pocăiau; acest loc fiind cel care 
se potrivea întregului popor, primul act al vieţii spirituale. Rămăşiţa care 
înconjura pe Ioan reprezenta pe adevăraţii iudei care îşi luau adevăratul 
loc înaintea lui Dumnezeu. Acolo intră Hristos alături sau împreună cu 
ei.
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cerul, cum este spus: „De aceea Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi 
dau viaţa“ (Ioan 10.17). Astfel deci, perfecţiunea autentică a 
Domnului Isus1 este motivul pentru care cerul se deschide. 
Odată ce acest principiu al împăcării este introdus, observaţi 
de asemenea faptul că cerul şi pământul nu mai sunt atât de 
îndepărtate unul de altul. Este adevărat că până după moartea 
lui Isus, această relaţie de pace şi de comuniune a trebuit să 
se concentreze doar asupra Persoanei Lui; dar faptul că relaţia 
aceasta era întemeiată în El Însuşi, conţinea toate consecinţele 
preţioase care decurg din aceasta pentru noi. Apropierea 
dintre cer şi om era stabilită în har, deşi nu putea atunci să se 
extindă mai mult; pentru că bobul de grâu a trebuit să rămână 
singur, până ce avea să cadă pe pământ şi să moară. Totuşi 
îngerii, aşa cum am văzut, au putut spune: „pace pe pământ 
şi bună plăcere − a lui Dumnezeu − în oameni“; şi vedem 
îngerii împreună cu păstorii şi oştirea cerească, în văzul şi în 
auzul întregului pământ lăudând pe Dumnezeu pentru ceea 
ce s‑a întâmplat; însă aici cerul se deschide deasupra Omului şi 
Duhul Sfânt coboară în mod văzut asupra Lui.

Să examinăm acum semnificaţia profundă a acestui 
lucru. Hristos a luat locul împreună cu rămăşiţa în starea ei 
slabă şi smerită. Dar a făcut aceasta împlinind toată dreptatea. 
Favoarea perfectă a Tatălui se odihnea asupra Lui şi Duhul 
Sfânt vine să‑L ungă şi să‑L pecetluiască cu prezenţa şi puterea 
Sa. Fiu al lui Dumnezeu, Om în această lume, acesta este Isus 
asupra Căruia se deschid cerurile şi toată afecţiunea lor se 
concentrează asupra Lui şi asupra alor Săi în El2. Primul pas pe 

1 Observaţi aici faptul că Hristos nu are, ca Ştefan, un obiect în ceruri 
asupra căruia să‑Şi îndrepte privirea. El este Obiectul cerului. El este 
Obiectul lui Ştefan prin Duhul Sfânt când cerurile se deschid în faţa 
primului martir. Persoana Sa iese în mod clar în evidenţă, chiar când 
pune pe ai Săi în locul pe care El îl ocupă, sau când El Se identifică cu ei 
aici pe pământ. Se poate privi acest subiect mai în detaliu în Evanghelia 
după Matei.

2 Nu vorbesc aici despre uniunea Adunării cu Hristos în ceruri, ci de 
faptul că El a luat locul cu rămăşiţa care vine la Dumnezeu prin har, 
adusă în această stare prin eficacitatea Cuvântului Său şi prin puterea 
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care îl fac aceste suflete smerite pe calea harului şi a vieţii este 
să‑L vadă pe Isus acolo cu ele şi, dacă El este acolo, împreună 
cu El sunt favoarea şi bucuria Tatălui, şi prezenţa Duhului. 
Şi toate acestea, să nu uităm, erau asupra Lui ca om, fiind în 
acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu.

Isus ca măsură a poziţiei omului acceptat înaintea lui 
dumnezeu
Aşa este poziţia omului acceptat înaintea lui Dumnezeu. Isus 
ne prezintă această poziţie ca fiind El Însuşi măsura ei, expresia 
ei. Ea este caracterizată prin două lucruri. Primul, că omul 
constituie în felul acesta plăcerea Tatălui şi că este pecetluit cu 
Duhul Sfânt. Al doilea, că lucrul acesta are loc în lume şi este 
cunoscut de cei care se bucură de el. Cerul este deschis omului, 
în Isus. Există această diferenţă acum deja notată cu privire la 
poziţia noastră actuală, faţă de ceea ce a fost Domnul Isus pe 
pământ, şi anume faptul că prin Duhul Sfânt noi privim în cer 
unde este Isus. Însă, aici pe pământ ocupăm acelaşi loc pe care 
L‑a ocupat El.

Trebuie să contemplăm omul aşa cum este văzut el în 
persoana şi poziţia lui Isus în momentul acesta, atunci când 
cerul este deschis şi când puterea Duhului Sfânt este asupra 
Lui şi în El, ca mărturia Tatălui cu privire la relaţia Fiului cu 
Tatăl.

Genealogia lui Hristos în Luca
„Şi Isus Însuşi, fiind de aproape treizeci de ani, ... era cum se 
credea fiul lui Iosif, fiul lui Eli...“ (versetul 23 şi următoarele). 
Vom remarca faptul că genealogia Domnului Isus este trasată 
aici nu numai până la Avraam sau David, pentru ca El să fie 
moştenitor al promisiunilor potrivit cărnii, ci până la Adam; 
pentru a arăta că Isus este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, dar 
Om în această lume, în care primul Adam şi‑a pierdut titlul său 

Duhului Sfânt. Acesta este de altfel, presupun, şi motivul pentru care ne 
este prezentat mai întâi poporul în întregime care este botezat şi de abia 
apoi vine şi Domnul Isus să Se asocieze cu ei.
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pe care îl avusese odată. Ultimul Adam, Fiul lui Dumnezeu, 
acceptat de Tatăl, era acolo în lume şi Se pregătea să ia asupra 
Lui greutăţile în care păcatul şi căderea primului Adam îl 
aduseseră pe acesta din urmă şi pe cei care i‑au urmat şi care 
nu se mai puteau apropia de Dumnezeu decât prin intervenţia 
harului. Prin păcat cel rău era stăpânul primului Adam şi 
trebuia ca Isus să câştige biruinţa asupra celui rău, dacă vroia 
ca să izbăvească pe cei care erau sub puterea lui; El trebuia să 
lege pe omul cel tare. Dar biruinţa practică este a doua parte 
a vieţii creştine. Bucuria în Dumnezeu, pe deoparte şi lupta 
cu vrăjmaşul pe de altă parte, iată cele două componente ale 
vieţii celui credincios, pecetluit cu Duhul Sfânt şi umblând prin 
puterea Duhului Sfânt. El este cu Isus şi Isus este cu el în aceste 
două părţi ale vieţii sale.

C a p i t o l u l  4

Pus la încercare de către vrăjmaş
Recunoscut pe pământ ca Fiu al lui Dumnezeu, Isus este 
condus în pustie de Duhul Sfânt cu care fusese pecetluit, pentru 
a suporta ispita vrăjmaşului în faţa căruia căzuse odinioară 
Adam. Dar Isus primeşte această ispitire în împrejurările în 
care ne găsim noi – nu în cele în care se găsea Adam – adică, 
în toate dificultăţile vieţii de credinţă; pentru că „a fost ispitit 
în toate lucrurile ca şi noi, cu excepţia păcatului“. Observaţi că 
nu este vorba aici de robia păcatului, ci de luptă. Dacă ar fi fost 
vorba de robie, atunci trebuia să se discute de izbăvire şi nu de 
luptă. Israel a luptat pentru ţara Canaanului; din Egipt au fost 
izbăviţi, dar nu au luptat acolo.

Ordinea morală a ispitirilor
În Evanghelia după Luca, ispitele sunt istorisite în ordinea 
lor morală: astfel găsim la început acele lucruri pe care le cer 
nevoile trupului; apoi lumea; iar în final subtilitatea spirituală. 
În toate acestea Domnul a păstrat poziţia de ascultare şi de 
dependenţă, dând lui Dumnezeu şi Cuvântului Său locul 
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cuvenit: principiu simplu, care ne pune la adăpost de orice rău 
şi care tocmai prin această simplitate este un principiu perfect. 
Să ne amintim întotdeauna că aşa stau lucrurile, pentru că nu 
trebuie ca noi înşine să ne ridicăm la înălţimi neatinse, ci trebuie 
doar să aplicăm stării omeneşti regula normală a conduitei. 
Este vorba aici de ascultare, de dependenţă, de a nu face nimic 
ce nu vrea Dumnezeu şi este vorba de încredere în El. Această 
umblare presupune existenţa Cuvântului şi presupune ca 
noi să avem acest Cuvânt pentru a ne conduce şi a ne face să 
cunoaştem voia lui Dumnezeu. Cuvântul este expresia voii, 
bunătăţii şi autorităţii lui Dumnezeu, fiind aplicabil în toate 
împrejurările omului, aşa cum este omul. Cuvântul ne arată 
pe Dumnezeu care Se interesează de tot ceea ce‑l priveşte pe 
om. De ce s‑ar purta omul ca şi cum ar fi propriul său stăpân, 
fără să privească la Dumnezeu şi la Cuvântul Său? Dar vai, 
vorbind de oameni în general, ei au o voinţă proprie. A se 
supune şi a fi în dependenţă este exact ceea ce nu doresc; este 
prea multă vrăjmăşie a oamenilor faţă de Dumnezeu pentru 
ca ei să se încreadă în El. Tocmai această supunere, această 
ascultare Îl făcea pe Domnul să fie cu totul diferit. Puterea de a 
lucra o minune era un lucru pe care Dumnezeu putea să‑l ofere 
cui voia, dar există ceva mai mult decât o astfel de putere şi 
aceasta este un om cu un caracter ascultător, fără nici o voinţă 
de a face vreun lucru acolo unde voinţa lui Dumnezeu nu era 
exprimată; un om care să trăiască din Cuvânt şi în dependenţă 
deplină de Dumnezeu, având această încredere perfectă care 
nu cere nici o altă dovadă a credincioşiei lui Dumnezeu decât 
propriul Său Cuvânt, şi nici un alt motiv pentru certitudinea 
că Dumnezeu va interveni, decât promisiunea Lui că o va 
face; un om care aşteaptă această intervenţie a lui Dumnezeu 
pe calea voii Sale – iată ceva mai mult decât puterea. Aceasta 
era perfecţiunea omului în poziţia în care el se găseşte. Aşa 
trebuia să fie omul, nu în mod simplu omul inocent (pentru 
că inocenţa nu are nevoie să se încreadă în Dumnezeu pentru 
dificultăţi, pentru necazuri, pentru chestiuni ridicate de păcat 
şi de cunoaşterea binelui şi a răului), ci o perfecţiune care‑l 
plasa pe cel care o poseda la adăpost de orice atac pe care l‑ar 
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fi lansat Satan. Pentru că ce putere ar avea Satan împotriva 
aceluia care nu s‑ar îndepărta de la voinţa lui Dumnezeu şi 
care ar avea această voinţă ca singur motiv al acţiunilor sale? 
Iar aici puterea Duhului lui Dumnezeu era cu Acela care lucra 
în acest spirit de ascultare.

Astfel deci, ascultarea simplă condusă prin Cuvânt se 
dovedeşte a fi singura armă folosită de Isus. Această ascultare 
cere dependenţă de Dumnezeu şi încredere în El pentru ca să 
poată fi împlinită. Isus trăieşte prin Cuvânt; tocmai în aceasta 
constă dependenţa. El nu voia să‑L ispitească pe Dumnezeu, 
adică să‑L pună la încercare pentru a vedea dacă este credincios; 
în aceasta stă încrederea. El lucrează când Dumnezeu doreşte, 
face ceea ce Dumnezeu doreşte şi pentru că El doreşte aceasta, 
iar restul, El îl lasă în seama lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă 
ascultarea şi să remarcăm că nu este ascultarea ca supunere 
faţă de voia lui Dumnezeu când este o altă voinţă contrară, ci 
voinţa lui Dumnezeu este singurul motiv pentru a lucra. Noi 
suntem sfinţiţi pentru ascultarea lui Hristos. Satan este învins 
şi neputincios în faţa ultimului Adam, care lucrează potrivit 
puterii Duhului în locul în care se găseşte omul, prin mijloacele 
pe care Dumnezeu le‑a dat omului în împrejurările în care 
Satan îşi exercită puterea. În Isus nu era păcat. Dacă ar fi fost, El 
ar fi cedat ispitei şi n‑ar fi putut să învingă; păcatul era exclus 
datorită ascultării Lui. Dar Satan este învins în împrejurările 
de ispită în care se găsesc oamenii. Ispitele se raportează la 
nevoile trupului, care pot să devină pofte, dacă intervine în 
toate acestea propria voinţă în locul aşteptării şi împlinirii voii 
lui Dumnezeu; de asemenea, ispitele se referă la lume şi la 
toată gloria ei, ca obiect al poftei omului, lumea care este sub 
dominaţia celui rău, teren pe care Satan a vrut să‑L conducă 
şi pe Domnul Isus, şi făcând aceasta s‑a manifestat pe sine ca 
Satan; iar în final, ispita are de‑a face cu înălţarea de sine din 
punct de vedere religios, prin lucrurile pe care Dumnezeu ni 
le‑a dat. Iată punctele de atac ale Vrăjmaşului; însă în Isus nu 
era nici o tendinţă de a satisface în vreun fel eul.

În ceea ce am citit am găsit deci mai întâi Omul născut prin 
Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt aici pe pământ, perfect 
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agreabil, plăcut lui Dumnezeu şi Obiect al afecţiunilor Sale, 
Fiul preaiubit al lui Dumnezeu în poziţia Sa de dependenţă; 
L‑am găsit în al doilea rând pe Omul care învinge pe Satan în 
mijlocul ispitelor cu care Satan ispiteşte pe oameni întotdeauna. 
L‑am văzut deci pe omul Isus învingând în această luptă prin 
puterea Duhului Sfânt şi folosind Cuvântul pentru a câştiga 
biruinţa, ca Om dependent şi ascultător, încrezându‑Se în 
Dumnezeu în împrejurările în care toţi ne găsim. În prima parte 
a prezentării, Isus Se găseşte alături de rămăşiţă, iar în a doua 
parte Se află singur, la fel ca atunci când era în Ghetsimani 
sau pe cruce. Totuşi în toate acestea El a fost acolo pentru noi; 
fiind acceptaţi aşa cum Domnul Isus este acceptat, avem şi noi 
într‑un anumit sens de învins pe Vrăjmaş; spun într‑un anumit 
sens pentru că este un Vrăjmaş înfrânt, căruia îi rezistăm prin 
puterea Duhului, care ne este dat în virtutea răscumpărării. 
Dacă ne împotrivim Vrăjmaşului, el fuge, pentru că în această 
opoziţie Îl întâlneşte pe Cel care l‑a biruit; carnea nu i se poate 
împotrivi. El Îl găseşte pe Hristos în noi. Împotrivirea cărnii nu 
aduce victorie.

Isus a biruit şi apoi a putut să prade bunurile „celui 
puternic“ (Matei 12.29); dar în ispită ceea ce L‑a caracterizat 
pe Isus era ascultarea, şi anume faptul că voia lui Dumnezeu 
a fost propria Sa voinţă; apoi a fost caracterizat de faptul că 
a folosit Cuvântul, rămânând în dependenţă de Dumnezeu, 
toate acestea fiind lucrurile în care primul Adam a falimentat. 
În felul acesta Isus a câştigat victoria asupra Vrăjmaşului; şi 
după această victorie şi noi, ca slujitori ai lui Hristos, câştigăm 
victorii concrete, sau mai degrabă culegem roadele victoriei 
deja câştigate în prezenţa lui Dumnezeu.

Domnul Îşi ia acum locul în vederea lucrării Sale, în poziţia 
ultimului Adam, a Omului în care Duhul este fără măsură, 
Fiul lui Dumnezeu în această lume prin naştere. A luat această 
poziţie ca sămânţă a femeii (conceput totuşi prin Duhul Sfânt); a 
luat locul ca Fiu al lui Dumnezeu, perfect plăcut lui Dumnezeu 
în Persoana Sa ca Om aici pe pământ; a luat acest loc ca Biruitor 
al lui Satan. Deşi a fost recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu şi 
pecetluit cu Duhul Sfânt de către Tatăl, cerul deschizându‑se 
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deasupra Lui, ca om, totuşi, genealogia Lui este prezentată 
până la Adam.

Descendent al lui Adam, dar fără păcat, şi de asemenea 
umplut cu Duhul Sfânt, ca om ascultător, voinţa lui Dumnezeu 
fiind singura Sa motivaţie, în felul acesta El poate să‑l învingă 
pe Satan. Apoi începe, ca Om, prin puterea Duhului Sfânt, 
să împlinească lucrarea pe care Tatăl Său I‑a încredinţat‑o în 
această lume. El Se întoarce în Galileea1 în puterea Duhului 
Sfânt şi renumele Lui se răspândeşte în toate localităţile din 
împrejurimi (versetul 14).

Vestirea împlinirii promisiunilor lui dumnezeu în har şi 
binecuvântare
Isus ni Se prezintă aici în acest caracter: „Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M‑a uns să vestesc săracilor Evanghelia; 
M‑a trimis să vestesc captivilor eliberarea ... să vestesc anul 
plăcut al Domnului“ (versetele 18‑19). În punctul acesta El 
Se opreşte: ceea ce urmează în cartea profetului şi care se 
raportează la izbăvirea Israelului ca naţiune prin judecata care 
aduce răzbunare asupra vrăjmaşilor poporului, este aici omis 
de Domnul. Isus nu anunţă nişte promisiuni, ci împlinirea lor 
în har, prin propria Sa prezenţă. Duhul este asupra acestui Om 
plin de har; şi Dumnezeul harului, în El, manifestă bunătatea 
Sa. Timpul izbăvirii venise; vasul favorii lui Dumnezeu în har 
pentru Israel Se găsea în mijlocul acestui popor.

O examinare a profeţiei face această mărturie citată 
de Domnul cu atât mai remarcabilă cu cât Duhul, după ce 
declarase păcatul acestui popor şi judecata sa, în capitolele 
precedente din cartea Isaia, nu mai vorbeşte decât de har şi de 
binecuvântare faţă de Israel, introducându‑L pe Hristos Unsul. 
Iar când este vorba de răzbunare aceasta se execută împotriva 

1 Remarcaţi aici că Domnul merge în pustiu ca fiind uns cu Duhul Sfânt 
şi condus de Acesta pentru a fi ispitit; şi Se întoarce în aceeaşi putere. 
Nimic din ea nu se pierduse şi a fost la fel de mult arătată în rezultatul 
aparent pasiv al biruinţei din pustiu, ca şi în manifestarea ei miraculoasă 
după aceea, asupra oamenilor.
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adversarilor poporului, pentru ca poporul să fie eliberat; însă 
ceea ce vedem aici în Luca este har în persoana lui Hristos. 
Omul acesta, Fiu al lui Dumnezeu, este plin de Duhul Sfânt 
pentru a vesti mila unui Dumnezeu credincios promisiunilor 
Sale, pentru a mângâia şi pentru a‑i ridica pe cei săraci în duh 
şi care au inima zdrobită; binecuvântarea se prezenta chiar în 
clipele acelea înaintea ochilor lor, o binecuvântare pe care n‑o 
puteau confunda cu altceva; problema este că ei nu văd în El 
pe Fiul lui Dumnezeu, şi spun: „Nu este Acesta fiul lui Iosif?“ 
(versetele 20‑22). Iată întreaga istorie lui Hristos pe pământ. 
Aşa a fost întotdeauna. Deşi era perfecta manifestare a harului 
în mijlocul lui Israel, ţara şi poporul Său, totuşi a fost dispreţuit 
ca un necunoscut! „Nici un profet nu este primit în patria sa“ 
(versetul 24). Dar această respingere a Domnului făcea loc unui 
har care depăşea limitele pe care un popor răzvrătit ar fi vrut 
să le impună. Femeia din Sarepta şi Naaman erau mărturii că 
acest har depăşea limitele lui Israel, potrivit voii lui Dumnezeu 
(versetele 25‑27). În momentul acela mânia pune stăpânire pe 
un popor care nu poate să primească harul. Necredincioşi şi 
incapabili de a vedea binecuvântarea care îi vizitase, ei nu vor 
ca această binecuvântare să se ducă în altă parte. Orgoliul care îi 
făcea incapabili să aprecieze harul nu voia să audă vorbindu‑se 
de transmiterea lui către alţii. De aceea vor să nimicească pe 
Isus. Dar El Îşi continuă drumul. Încă o dată găsim în această 
scenă întreaga istorie a lui Isus în mijlocul poporului, trasată 
mai dinainte.

Faptele şi vindecările care caracterizează slujba de har a 
domnului
El Îşi continuă calea. Şi Duhul ne descrie faptele şi vindecările 
care au caracterizat lucrarea Sa, în legătură cu harul şi cu 
extinderea sa dincolo de limitele lui Israel. Puterea era în Acela 
al cărui har era respins. El este recunoscut de demoni, dacă nu 
este recunoscut de Israel; cu un singur cuvânt El îi alungă. Toată 
puterea Vrăjmaşului, urmările triste exterioare ale păcatului 
dispar înaintea Lui. El vindecă pe bolnavi. El vindecă, apoi Se 
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retrage, cu toate cerinţele mulţimilor care, ca urmare a faptelor 
Sale, Îi dădeau o onoare pe care El n‑o căuta. El merge pentru a 
lucra în altă parte cu mărturia care Îi este încredinţată, pentru 
că ceea ce urmărea El era să‑Şi împlinească lucrarea şi nu să fie 
onorat. El predică în mijlocul poporului, alungă pe Vrăjmaş şi 
suferinţa, şi vesteşte bunătatea lui Dumnezeu celor săraci.

C a p i t o l u l  5

Alţii sunt chemaţi să se alăture lui în lucrarea sa glorioasă
Ca Om, Isus venise pentru oameni. Şi El vrea să‑Şi asocieze alţi 
oameni, care să fie tovarăşii Săi în această lucrare glorioasă; 
are şi dreptul să facă aceasta. Dacă El este slujitor în har, El 
este slujitor potrivit puterii depline a Duhului Sfânt. El face o 
minune de natură să izbească pe cei pe care voia să‑i cheme, o 
minune care îi făcea să simtă că El dispunea de toate, că totul 
depindea de El şi că El putea totul, exact acolo unde omul 
nu era în stare de nimic (versetele 4‑7). Petru, mişcat până în 
adâncul conştiinţei sale de prezenţa Domnului, mărturiseşte 
faptul că nu este vrednic; el cade în genunchi spunând: 
„Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos!“ 
(versetul 8). Harul îl ridică şi îi face inima gata să vorbească şi 
altora despre harul acesta, adică îl face capabil să pescuiască 
oameni. Isus Însuşi nu era un predicator al dreptăţii în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu, ci Acela care atrăgea în năvodul 
Său pe cei care erau departe de această dreptate. El atrăgea pe 
cei din jurul Lui, ca fiind El Însuşi manifestarea pe pământ a 
puterii lui Dumnezeu şi a caracterului Său: harul se găsea cu 
adevărat acolo. Era acolo cu voinţa şi cu puterea de a vindeca 
ceea ce era o imagine a păcatului, lepra, acest rău incurabil 
înaintea oamenilor şi vindecabil numai printr‑o intervenţie 
directă a puterii lui Dumnezeu; iar Dumnezeu intervenea cu 
adevărat în har. Isus poate să spună, şi spune cu adevărat 
aceluia care recunoaşte puterea Sa, dar se îndoia de voinţa Sa: 
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„Vreau, fii curăţit“1. Totuşi Domnul Se supune rânduielilor ca 
un iudeu ascultător sub lege; El Se roagă ca un om dependent 
de Dumnezeu (versetul 16); aceasta era perfecţiunea Sa, ca om 
născut sub lege. De altfel trebuia ca Hristosul să recunoască 
autoritatea şi rânduielile lui Dumnezeu, care încă nu erau 
abrogate atât timp cât El nu era respins; Se afla încă în mijlocul 
lui Israel. Dar această ascultare ca om era o mărturie pe care 
o dădea; pentru că numai puterea lui Yahve putea să vindece 
lepra, iar preoţii trebuiau să recunoască ceea ce se întâmplase 
cu acel lepros şi astfel să constate intervenţia lui Dumnezeu.

Fiul omului exercitându‑şi puterea şi drepturile sale ca 
fiind Yahve, în vederea iertării păcatelor
Dar Isus aduce nu numai curăţire, ci şi iertare; şi dă dovadă 
de lucrul acesta, îndepărtând orice infirmitate şi dând putere 
aceluia care n‑o avea (versetul 17 şi următoarele). Aici nu este 
vorba de învăţătura că Dumnezeu ar putea să ierte, pentru că 
lucrul acesta era deja crezut, ci că Dumnezeu intervenea şi 
iertarea se afla acolo. Oamenii nu trebuiau să aştepte până în 
ziua de pe urmă sau până într‑o zi a judecăţii pentru a şti ce se 
va întâmpla cu ei; nu mai trebuia ca odinioară să vină un profet 
ca Natan din partea Dumnezeului din ceruri, pentru a vesti 
iertarea alor Săi pe pământ (2 Samuel 12.13); iertarea sosise în 
persoana Fiului lui Dumnezeu venit pe pământ. Iar în toate 
acestea, Domnul dădea dovezi ale puterii şi ale drepturilor 
lui Yahve (cazul pe care‑l studiem acum este o împlinire a 
Psalmului 103.3); dar puterea şi drepturile lui Yahve sunt 
prezentate în acelaşi timp ca fiind împlinite prin puterea 
Duhului fără măsură aflat în om, în Persoana adevăratului Fiu 
al lui Dumnezeu. „Fiul Omului are autoritate pe pământ să 
ierte păcatele“ (versetul 24). Într‑adevăr, Yahve venise ca om 
pe pământ. Fiul Omului era acolo înaintea ochilor tuturor, în 

1 Când un om atingea un lepros, devenea necurat. Dar aici harul 
lucrează şi Isus, care nu putea să fie întinat de nimic, Îl atinge pe lepros 
(era Dumnezeu în har, cu neputinţă de a fi întinat, dar Om, care atinge pe 
cel întinat pentru a‑l curăţi).
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har, pentru a exercita această putere, dovadă a prezenţei lui 
Dumnezeu aici pe pământ.

Puterea harului manifestată în mijlocul lui Israel
În aceste două cazuri1 Domnul, deşi desfăşoară o putere care 
trebuia şi putea să se întindă dincolo de limitele lui Israel, o 
desfăşoară totuşi în legătură cu Israel. Curăţirea era dovada 
puterii lui Yahve în mijlocul lui Israel; iar iertarea care se raporta 
la guvernarea Sa în mijlocul poporului, era demonstrată de 
vindecarea perfectă a celui care suferea, potrivit cu Psalmul 103 
deja citat2. Fără îndoială, astfel de drepturi nu se limitau la 
poporul Israel, dar se exercitau în momentul acesta în raport 
cu acest popor. Isus îl curăţa în har de acele lucruri de care 
numai Yahve putea să‑l cureţe. El ierta ceea ce numai Yahve 
putea să ierte, înlăturând toate consecinţele păcatului lor. Era 
în acest sens o iertare guvernamentală; puterea lui Yahve era 
prezentă pentru a restabili deplin pe Israel, atât în comuniune, 
cât şi în poziţie, cel puţin în acele aspecte în care credinţa lor ar 
fi profitat de lucrarea aceasta. Abia mai târziu vom găsi iertarea 
pentru pacea sufletului.

Chemarea lui Levi şi ceea ce urmează (versetele 27‑39) 
arată nu numai că o astfel de putere de har care aduce pace şi 
viaţă trebuia să se extindă dincolo de limitele lui Israel, ci de 

1 Chemarea lui Petru este mai generală prin aceea că este prezentată în 
relaţie cu persoana lui Hristos. Totuşi, deşi Petru a fost pescar de oameni 
(cuvânt folosit în mod evident în contrast cu peştii cu care se ocupase mai 
înainte), a manifestat lucrarea sa mai ales în raport cu Israel. Dar ceea ce a 
guvernat inima sa a fost puterea în persoana lui Isus, astfel încât aceasta de 
fapt era un lucru cu totul nou; totuşi a fost exercitată în sfera raporturilor 
lui Mesia cu Israel, deşi această putere în sine se întindea mai departe 
decât limitele acestui popor. Însă abia în capitolul 7 şi în capitolul 8 la 
sfârşit intrăm pe un teren în afara limitelor strâmte ale lui Israel.

2 Comparaţi cu Iov 33 şi 36 şi Iacov 5.14‑15, primul text pentru a vedea 
ce se întâmplă în afara oricărei dispensaţii, iar cel din Iacov pentru a avea 
o imagine despre creştinism. În Israel Domnul Însuşi este prezentat în 
harul Său suveran.
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asemenea că „vasele vechi“ nu puteau să o poarte; ea însăşi 
avea să‑şi formeze nişte „vase“ în care să sălăşluiască.

Perseverenţa credinţei şi puterea lui dumnezeu
Putem de asemenea se remarcăm aici, de altă parte, 
perseverenţa ca un caracter al credinţei. Sentimentul răului, 
un rău fără remediu, împreună cu certitudinea că Acela care 
poate să vindece se află cu adevărat acolo, ne face să nu ne 
descurajăm, nici să amânăm rezolvarea nevoii noastre. Iar 
puterea lui Dumnezeu se găsea acolo, ca răspuns la această 
nevoie. Cu aceasta se încheie descrierile care descoperă într‑o 
manieră pozitivă puterea divină vizitând pământul în har prin 
persoana Fiului Omului şi exercitându‑se în Israel în condiţia 
în care se găsea acest popor atunci.

Ceea ce urmează caracterizează exercitarea acestui har în 
contrast cu iudaismul. Dar lucrurile pe care le‑am examinat 
deja se împart în două grupe, având caractere diferite şi 
merită să examinăm aceste lucruri. Astfel, în capitolul 4.31‑41 
se vede puterea Domnului care se manifestă din partea Sa 
triumfând (fără legătură deosebită cu gândurile individului) 
asupra întregii puteri a Vrăjmaşului, fie în ceea ce priveşte 
bolile, fie în ceea ce priveşte posesiunile demonice. Puterea 
Vrăjmaşului este acolo; Isus însă alungă pe Vrăjmaş şi vindecă 
pe cei care suferă. Dar ocupaţia Sa principală era aceea de a 
predica. Pentru că Împărăţia nu era numai manifestarea unei 
puteri care s‑o alunge pe cea a Vrăjmaşului, ci a unei puteri 
care punea sufletele în legătură cu Dumnezeu. Este exact ceea 
ce vedem în capitolul 5.1‑26. În acest pasaj se discută despre 
starea sufletelor înaintea lui Dumnezeu, despre păcat, credinţă, 
într‑un cuvânt, despre tot ceea ce avea de‑a face cu relaţia între 
oameni şi Dumnezeu. Vedem deci aici autoritatea cuvântului 
lui Hristos asupra inimii, manifestarea gloriei Sale: totul Îl 
recunoaşte pe Isus ca Domn. Convingerea de păcat, zelul 
potrivit pentru gloria Domnului în sentimentul sfinţeniei Sale 
care nu trebuia atinsă de nimic întinat, fac ca sufletul să treacă 
de partea lui Dumnezeu chiar împotriva omului însuşi, pentru 
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că sufletul iubeşte sfinţenia şi respectă gloria lui Dumnezeu, 
fiind în acelaşi timp atras de harul Său; în faţa acestor lucruri 
totul este uitat: şi peşti, şi barcă, şi năvoade şi pericole. Este 
ceva care deja domină sufletul. Apoi, răspunsul Domnului 
înlătură orice teamă şi asociază cu Sine pe acel suflet izbăvit în 
harul care se exercita faţă de el şi în lucrarea pe care voia s‑o 
desfăşoare faţă de alţi oameni.

Sufletul era deja izbăvit din punct de vedere moral de 
tot ceea ce îl înconjura. Acum, bucurându‑se deplin de har 
şi eliberat prin puterea acestui har, îi aparţine în întregime 
Domnului. Domnul, perfecta manifestare a lui Dumnezeu, 
creează afecţiuni noi prin această revelaţie a lui Dumnezeu 
şi desparte inima de tot ceea ce o mai putea lega de lume şi 
de rânduielile omului vechi, în aşa fel încât inima să fie pusă 
deoparte pentru El Însuşi, pentru Dumnezeu. Domnul este 
Acela care din punct de vedere moral eliberează sufletele, 
devenind centrul afecţiunilor lor, suflete transformate tocmai 
prin această revelaţie a lui Dumnezeu în persoana Domnului 
Isus.

Apoi Domnul curăţă lepra (ceea ce numai Yahve putea să 
facă); totuşi Domnul nu iese din poziţia aceasta de ascultare 
faţă de lege; oricât de mare ar fi renumele Său, El păstrează 
locul de perfectă dependenţă ca om înaintea lui Dumnezeu. 
Dar leprosul, cel întinat, poate de acum să revină înaintea lui 
Dumnezeu.

Apoi Domnul iartă (versetele 17‑26). Vinovatul se află de 
acum fără vină înaintea lui Dumnezeu: este iertat; în acelaşi 
timp el primeşte şi putere. Totuşi mereu Fiul Omului este 
prezent. Şi fără îndoială, în amândouă cazurile despre care a 
fost vorba, credinţă caută pe Domnul prezentându‑i nevoile.

Acum (versetul 27 şi următoarele) Domnul arată caracterul 
acestui har faţă de obiectul de care Se ocupa. Fiind suveran, 
fiind de la Dumnezeu, harul lucrează în virtutea drepturilor 
sale. Condiţiile omeneşti nu‑l ţin pe loc. El se adaptează prin 
însăşi natura sa unor nevoi şi nu unor privilegii omeneşti. El 
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nu este supus unor rânduieli1, nici nu vine prin ele. Puterea 
lui Dumnezeu prin Duhul era acolo, lucrând de la sine. Şi ea 
producea aceste rezultate, lăsând deoparte ce era vechi, de care 
omul se ataşa2 şi de care puterea Duhului nu putea fi limitată.

Fariseii şi cărturarii nu vor ca Domnul să fie asociat cu cei 
răi, cu oamenii de proastă reputaţie. Dar Dumnezeu caută în 
har pe cei care au nevoie de El, pe păcătoşi. Când Domnul este 

1 Hristos, născut sub lege, se supunea lor; dar aceasta este alt lucru. Aici 
este puterea divină acţionând în har.

2 Dar şi aici, Domnul, dând motivele pentru care ucenicii nu urmăreau 
instituţiile şi rânduielile lui Ioan şi ale fariseilor, le leagă de două principii 
pe care le‑am semnalat deja – de poziţia Sa în mijlocul lui Israel şi puterea 
harului care trecea dincolo acestui popor, har potrivit căruia Domnul Se 
numea „Eu sunt Domnul care te vindecă“ (Exod 15.26). El aşa era, cu 
toată căderea poporului sub lege, cu toată subjugarea lor faţă de naţiuni 
– cel puţin El era acolo pentru credinţă, în supremaţia harului. Cei care 
Îl recunoşteau ca Mesia, soţul lui Israel, puteau ei să postească atât timp 
cât El era prezent? El îi va părăsi; fără îndoială, atunci va fi timpul să 
postească. Mai mult, El nu putea (pentru că lucrul acesta este totdeauna 
imposibil) să adapteze haina cea nouă a creştinismului la cea veche a 
iudaismului care, prin natura lui este incapabil de a primi energia sa 
şi de a se adapta harului, fiind uzat în acelaşi timp ca dispensaţie prin 
păcat şi sub care, în judecată, Israel era subjugat naţiunilor. Apoi, puterea 
Duhului lui Dumnezeu în har nu se putea restrânge la rânduielile legii. Ea 
le‑ar fi desfiinţat prin chiar tăria sa. Chemarea lui Levi încălca în modul 
cel mai deschis toate prejudecăţile iudeilor. Chiar compatrioţii lor erau 
instrumentele de asuprire din partea stăpânilor lor şi le aminteau în felul 
cel mai dureros subjugarea lor faţă de naţiuni. Dar Domnul era acolo în 
har, pentru a căuta pe cei păcătoşi.

Ceea ce este pus aici înaintea ochilor noştri de Duhul Sfânt este prezenţa 
Domnului. Sunt drepturile Lui, care se leagă în mod necesar de Persoana 
Lui şi de harul Său suveran, care a intrat în mijlocul lui Israel, dar depăşind 
în mod necesar limitele acestei naţiuni şi prin urmare punând deoparte 
sistemul legii, care nu putea primi noua stare de lucruri. Iată cheia tuturor 
istorisirilor de care ne‑am ocupat. De asemenea, în ceea ce urmează cu 
privire la sabat, cel dintâi caz despre care este vorba (capitolul 6.1‑3) arată 
supremaţia pe care Persoana Sa glorioasă o avea asupra a ceea ce era 
semnul legământului însuşi. Celălalt caz (capitolul 6.6‑11) face să se vadă 
că bunătatea lui Dumnezeu nu putea înlătura drepturile Sale şi natura Sa. 
El voia să facă bine chiar şi în ziua sabatului.
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întrebat de ce ucenicii Săi nu urmează obiceiurile şi rânduielile 
lui Ioan şi ale fariseilor şi prin care îi conduceau pe ucenicii 
lor spre o pietate legalistă, răspunsul Lui este că lucrul nou pe 
care îl aducea nu putea să se supună formelor care ţineau de 
lucrurile vechi, acelor lucruri care n‑ar fi putut suporta energia 
şi tăria a ceea ce venea de la Dumnezeu. Cele vechi erau formele 
prin care omul în carne căuta să fie religios; cele noi reprezentau 
energia din partea lui Dumnezeu potrivită Duhului Sfânt. Nu 
era timpul atunci pentru o evlavie care să ia în clipa aceea un 
caracter de mortificare a eului. Căci ce altceva putea omul să 
facă? Însă Mirele era acolo. Totuşi, deşi în momentele acelea era 
o mare ocazie de bucurie şi o manifestare a puterii din partea 
lui Dumnezeu, omul prefera lucrurile vechi, pentru că veneau 
de la oameni şi nu de la energia lui Dumnezeu.

C a p i t o l u l  6

Fiul omului manifestat ca domn al sabatului
Lucrurile prezentate aici în versetele 1‑10, despre care am 
menţionat deja în treacăt câteva lucruri, tratează acelaşi adevăr 
dintr‑un punct de vedere important. Sabatul era semnul 
legământului dintre Dumnezeu şi Israel; era odihna după ce 
lucrarea era terminată. Fariseii blamează pe ucenici, pentru 
că sfărâmau spice în mâini. Dar unul ca David, care fusese 
odinioară respins, a putut să treacă dincolo de barierele legii, 
când nevoile o cereau. Când unsul Domnului a fost respins şi 
alungat, toate lucrurile au devenit, să zicem aşa, obişnuite. Fiul 
Omului (Fiul lui David respins şi El cum fusese odinioară fiul 
lui Isai, Împăratul uns şi ales) era Domn al sabatului. Dumnezeu 
Însuşi era Domn al sabatului; Dumnezeu, care stabilise această 
rânduială, era deasupra ei, din moment ce El o stabilise. Iar 
atunci când El Se afla acolo prezent în har, obligaţia omului 
ceda în faţa suveranităţii lui Dumnezeu; iar Fiul Omului 
era acolo cu drepturile şi puterea lui Dumnezeu: ce fapt 
minunat! Iar puterea lui Dumnezeu prezentă în har nu putea fi 
indiferentă faţă de starea de nenorocire a oamenilor, pentru că 
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aceea era ziua harului. Dar aceasta însemna punerea deoparte 
a iudaismului, obligaţia omului faţă de Dumnezeu, Hristos 
fiind manifestarea lui Dumnezeu în har faţă de oameni1.

Isus Se prevala de drepturile bunătăţii supreme, 
manifestând tocmai această putere care legitima pretenţiile Sale 
de a pune în valoare aceste drepturi. Şi tocmai datorită acestui 
lucru vindecă în plină sinagogă un om cu mâna uscată. Dar cei 
care erau acolo se umplu de furie împotriva acestei manifestări 
de putere care debordează şi rupe digurile propriei lor dreptăţi 
şi ale orgoliului lor. Aşa cum se poate remarca, toate aceste 
descrieri sunt strânse laolaltă într‑o ordine şi o relaţie reciprocă 
perfecte2.

1 Este aici un lucru important. A avea parte de odihna lui Dumnezeu 
este privilegiul distinctiv al sfinţilor poporului lui Dumnezeu. Omul nu a 
avut dreptul acesta după cădere, iar odihna lui Dumnezeu în adevăratul 
ei sens, rămâne partea specială a poporului Său. Poporul pământesc n‑a 
obţinut odihna aceasta sub lege. Dar cu fiecare reafirmare a principiilor 
legii în vechime, Dumnezeu insistă din nou şi din nou asupra sabatului, 
această expresie oficială a odihnei celui dintâi Adam; şi Israel se va bucura 
de ea la sfârşitul istoriei acestei lumi. Până atunci, aşa cum Domnul 
spune în acel cuvânt scump: „Tatăl Meu lucrează ... şi Eu de asemenea 
lucrez“. Pentru noi, a ne bucura de odihnă nu înseamnă ziua a şaptea, 
acest sfârşit al săptămânii lumii, ci cea dintâi zi după sabat, începutul 
unei noi săptămâni, al unei noi creaţii, ziua învierii lui Hristos, punctul 
de plecare pentru o nouă stare în care să se găsească oamenii, stare a cărei 
împlinire este aşteptată de întreaga creaţie; în timpul acesta de aşteptare 
noi suntem înaintea lui Dumnezeu în Duhul, aşa cum este Hristos Însuşi. 
De aceea sabatul, cea de‑a şaptea zi, odihna primei creaţii pe un teren 
omenesc şi legalist, este întotdeauna respins în Noul Testament, deşi nu 
va fi cu adevărat pus deoparte decât după executarea judecăţii finale; dar 
ca poruncă, sabatul a murit împreună cu Hristos în mormântul în care 
El a stat − cu toate că odihna aceasta a fost dată omului ca o favoare. 
Ziua Domnului este ziua noastră, o arvună preţioasă, din punct de vedere 
exterior, a odihnei cereşti.

2 Aş putea remarca aici faptul că ordinea cronologică este cea care 
domină prezentarea lui Luca, evenimentele sunt prezentate în aceeaşi 
ordine ca cele din Evanghelia după Marcu; nu se întâmplă ca în Matei, 
unde faptele sunt plasate într‑un mod care să facă să iasă la iveală scopul 
Evangheliei. Uneori însă Luca introduce din timp în timp o împrejurare 
care ar fi putut să se petreacă într‑un alt moment, pentru a ilustra mai 
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Domnul a arătat că harul care vizitase pe Israel potrivit 
cu tot ceea ce se putea aştepta de la Dumnezeul atotputernic, 
credincios promisiunilor Sale, nu putea totuşi să se limiteze 
la frontierele strâmte ale acestui popor, nici să se adapteze 
rânduielilor legii; demonstrase de asemenea că oamenii, 
preferând cele vechi, nu puteau împiedica totuşi ca puterea 
lui Dumnezeu să se manifeste potrivit propriei Sale naturi; 
arătase şi faptul că semnul cel mai sacru, cel mai obligatoriu 
al vechiului legământ ar fi trebuit să‑i facă să‑I recunoască 
titlul Său, superior oricărei rânduieli, şi să facă loc drepturilor 
dragostei divine care era în acţiune. Dar lucrurile vechi erau 
astfel judecate şi dispăreau. Domnul Se dovedise pe El Însuşi 
în toate şi îndeosebi prin chemarea lui Petru, ca noul centru 
în jurul căruia trebuiau să se grupeze toţi cei care‑L căutau pe 
Dumnezeu şi binecuvântarea. În El se conţineau toate acestea 
şi se manifestau în El ca Om. Dumnezeu era deci manifestat, 
vechea ordine de lucruri era prezentată ca fiind uzată şi 
incapabilă de a conţine harul acesta, iar rămăşiţa era separată 
de restul poporului. Această rămăşiţă Îl înconjoară acum pe 
Domnul, care avea drept de stăpânire asupra lumii, o lume 
care nu vedea în El nici o frumuseţe care să‑L facă de dorit. 
Domnul Se poartă acum potrivit noii poziţii pe care a luat‑o: 
credinţa Îl căuta încă în Israel, dar această putere a harului Îl 
arată pe Dumnezeu într‑un mod diferit. Dumnezeu, ca centru 
de binecuvântare în omul Hristos, Se înconjura El Însuşi de 
oameni; El este dragoste şi în această activitatea a dragostei, 
căuta ce era pierdut.

Nimeni, în afară de Unul singur, şi anume Acela care era 
Dumnezeu şi care descoperea pe Dumnezeu, nu putea să strângă 
pe credincioşi în jurul Său. Nici un profet n‑a făcut aceasta (vezi 
Ioan 1). Nimeni altul nu putea trimite mesageri cu autoritatea 

bine subiectul prezentat cronologic. Aceasta până în capitolul 9, pentru 
că acolo Luca ajunge la prezentarea ultimului drum către Ierusalim 
(versetul 51) şi de acolo urmează o serie de învăţături morale până în 
capitolul 18.31; aceste învăţături au fost date fără îndoială în cea mai mare 
parte din ele, dacă nu toate, în timpul perioadei călătoriei, dar ele nu sunt 
prezentate într‑un fel cronologic.
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şi puterea unui mesaj divin, în afară de Dumnezeu. Hristos 
fusese El Însuşi trimis şi trimite la rândul Său (versetul 12 şi 
următoarele). Iar această misiune a apostolilor (sau „trimişilor“, 
pentru că Isus îi numeşte astfel) cuprinde acest adevăr 
profund şi minunat, faptul că Dumnezeu este activ în har. El 
este înconjurat de aceia care sunt binecuvântaţi; îi caută pe cei 
nefericiţi, pe sărmanii păcătoşi; iar dacă Hristos, adevăratul 
centru de fericire şi de har, Se înconjura de cei care Îl urmau, El 
trimite pe ai Săi ca să dea mărturie despre dragostea pe care El 
Însuşi venise s‑o arate. Dumnezeu S‑a manifestat în om şi căuta 
pe păcătoşi prin oameni. Lucrul acesta se face în două feluri: 
omul este împreună cu Omul Hristos, dar este şi trimis al lui 
Hristos. Iar Cel care trimite este Hristos Însuşi ca om plin de 
Duhul Sfânt: El apare întotdeauna în dependenţă de Tatăl Său; 
înainte de a‑Şi alege apostolii, El Se retrage pentru a Se ruga şi 
petrece toată noaptea în rugăciune.

Noul centru; rămăşiţa separată pentru a primi 
binecuvântarea
Acum El merge mai departe decât simpla manifestare a Sa ca 
fiind personal umplut de Duhul Sfânt, pentru a aduce cunoştinţa 
lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor; El devine centrul de care 
trebuie să se apropie toţi cei care căutau pe Dumnezeu şi devine 
izvorul unei misiuni care duce la îndeplinire dragostea Sa, 
centrul manifestării divine în har; şi astfel, El cheamă în jurul 
Lui întreaga rămăşiţă care trebuia să fie mântuită. Poziţia Lui, 
în toate privinţele se rezumă în ceea ce se spune când cobora de 
pe munte. Din locul comuniunii Sale cu Dumnezeu, El coboară 
cu apostolii în câmpie (propriu‑zis un loc şes, un fel de podiş); 
El este înconjurat de mulţimea ucenicilor şi apoi de mari 
mulţimi atrase de Cuvântul şi de lucrările Sale (versetul 17). 
Atracţia Cuvântului lui Dumnezeu strânge pe oameni în jurul 
Lui; apoi El vindecă neputinţele oamenilor şi îi eliberează din 
starea lor mizerabilă, alungând puterea lui Satan. Puterea pe 
care o exercita stătea în însăşi Persoana Sa; virtutea care ieşea 
din El dând aceste mărturii exterioare ale puterii lui Dumnezeu 
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prezente în har, face ca atenţia poporului să fie atrasă de El 
prin aceste mijloace. Totuşi, lucrurile vechi de care mulţimile 
se ataşau atât de mult, trebuiau să dispară; Domnul Însuşi Se 
înconjura de inimi credincioase lui Dumnezeu şi chemate prin 
harul Său. Aici deci (versetul 20 şi următoarele), El nu vesteşte 
propriu‑zis ca în Matei, caracterul împărăţiei, pentru a arăta 
care va fi caracterul economiei viitoare, spunând: „Fericiţi cei 
săraci în duh, fericiţi...“; ci El distinge rămăşiţa prin faptul că 
aceştia din urmă se ataşează de El. Ucenicilor care Îl urmează 
le spune că sunt persoane binecuvântate; ei erau săraci şi 
dispreţuiţi, dar erau fericiţi: a lor avea să fie Împărăţia. Lucrul 
acesta este important, pentru că Domnul separă o rămăşiţă şi o 
pune în legătură cu Sine Însuşi, pentru a primi binecuvântarea: 
El descrie astfel într‑un mod remarcabil caracterul acelora care 
erau binecuvântaţi de Dumnezeu.

Cuvântarea Domnului se împarte după cum urmează:
Versetele 20‑26 − contrastul dintre rămăşiţă, manifestată 

prin faptul că cei care o compuneau deveniseră ucenicii ai 
Domnului, şi mulţimea care era mulţumită cu lumea. Domnul 
adaugă un avertisment celor care luau poziţia de ucenici şi 
care, ocupând această poziţie, ar fi câştigat favoarea lumii. 
Vai de ei! Se poate remarca de asemenea în această privinţa 
că în versetul 22 nu este vorba, ca în Matei, de a fi persecutat 
pentru dreptate, ci numai de lucrurile care ar fi suferite din 
dragoste faţă de Numele Său. Poziţia fiecăruia se judeca potrivit 
ataşamentului de Persoana lui Isus.

Versetele 27‑36 − caracterul lui Dumnezeu, Tatăl lor, în 
manifestarea harului Său în Hristos, caracter care trebuia să fie 
imitat şi care este dezvoltat în acest pasaj într‑un mod deosebit. 
Domnul descoperă, remarcaţi lucrul acesta, Numele Tatălui şi 
îi aşează pe ucenici în poziţia unor copii.

Versetele 37‑38 − acest caracter este în mod deosebit 
dezvoltat în poziţia lui Hristos aşa cum El venise în acel timp, 
Hristos împlinind lucrarea Sa pe pământ. Aceasta implica 
guvernarea şi recompensele din partea lui Dumnezeu, principiu 
care îşi găsea o aplicare în viaţa şi lucrarea lui Hristos Însuşi.
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Versetul 39 − situaţia conducătorilor mulţimii poporului 
în Israel şi relaţia dintre aceştia şi mulţimi.

Versetul 40 − situaţia ucenicilor în legătură cu Hristos.
Versetele 41‑42 − mijlocul de a ajunge la această stare şi de 

a vedea clar în mijlocul răului; pentru a ajunge la acest din urmă 
scop trebuia ca răul să fie îndepărtat din propria persoană.

Versetul 43 şi următoarele − În general, fiecare copac este 
caracterizat de rodul său propriu. Şi aici era vorba ca cineva 
să se afle în jurul lui Hristos nu pentru a‑L auzi, ci pentru ca 
Hristos să aibă pentru inimă o astfel de valoare încât orice ar 
fi putut să fie o piedică înaintea inimii să fie dat la o parte şi 
persoana respectivă să pună în practică cuvintele Domnului.

În rezumat, în capitolele 5 şi 6 Hristos Se poartă potrivit 
unei puteri care înlătură răul, pentru că găseşte acest rău pe 
pământ, în timp ce El Însuşi este bun: numai Dumnezeu este 
bun. El atinge conştiinţa şi cheamă sufletele la Sine Însuşi. El 
Se poartă potrivit speranţelor lui Israel şi puterii lui Dumnezeu 
pentru a curăţi poporul, pentru a‑l ierta şi a‑i da putere. Dar 
este un har de care avem nevoie cu toţi, iar bunătatea lui 
Dumnezeu, energia dragostei Lui care restabileşte nu se 
mărginesc la poporul acesta; exercitarea acestei puteri nu se 
potrivea cu formele în care trăiau iudeii, sau mai degrabă în care 
nu puteau trăi; şi de aceea vinul nou trebuia pus în burdufuri 
noi. Chestiunea sabatului tranşa în acelaşi timp problema 
introducerii acestei noi puteri: semnul legământului este doar 
să facă loc acestei noi puteri; Cel care exercita această putere 
era Domn al sabatului. Bunătatea Dumnezeului sabatului nu 
era oprită, ca şi cum ar fi avut mâinile legate de ceea ce El Însuşi 
rânduise în legătură cu acest legământ. Atunci, potrivit voii lui 
Dumnezeu, Domnul adună în jurul Lui Însuşi vasele harului 
şi puterii Sale (versetul 12 şi următoarele). Ei erau cei fericiţi, 
moştenitori ai împărăţiei. Domnul le descrie astfel caracterul. 
Ei nu erau caracterizaţi de nepăsarea sau orgoliul pe care 
le‑ar fi putut da ignorarea lui Dumnezeu, pe drept înstrăinat 
de Israelul care‑L dezonorase şi care dispreţuia glorioasa 
manifestare a harului Său în Isus. Ucenicii erau părtaşi ruşinii şi 
durerii care ar fi trebuit să fie produse datorită stării poporului 
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lui Dumnezeu (produse în inima acelora care aveau gânduri 
din partea lui Dumnezeu); pentru ei în momentul acesta era o 
glorie să fie urâţi, izgoniţi, batjocoriţi din cauza Fiului Omului 
care venise să poarte necazurile lor. Ei vor avea parte de gloria 
Sa, atunci când natura lui Dumnezeu se va glorifica, făcând 
toate lucrurile potrivit gândurilor Sale. În cer nu vor mai fi urâţi; 
acolo vor avea răsplata, nu în Israel. „La fel făceau părinţii lor 
profeţilor“. Vai de cei care se simţeau bine în Sion, în starea de 
păcat în care Israel se găsea şi unde Mesia era respins şi tratat 
cu răutate.

Într‑un cuvânt, aici vedem contrastul dintre caracterul 
adevăratei rămăşiţe şi al celor îngâmfaţi din popor.

Apoi ne este prezentată conduita unui ucenic; conduită care, 
în ceea ce priveşte elementele esenţiale, se rezumă la aceasta: 
caracterul lui Dumnezeu în har, aşa cum s‑a manifestat în Isus 
pe pământ. Dar Isus, fiind manifestarea lui Dumnezeu în trup, 
avea de asemenea un caracter de slujitor, care Îi era propriu Lui 
ca Fiu al Omului. De aceea este adăugată, în versetele 37 şi 38, 
aplicarea acestui principiu la împrejurările particulare prin care 
aveau să treacă ucenicii. În versetele 39 şi 40, ne sunt prezentaţi 
mai întâi conducătorii lui Israel, apoi partea ucenicilor: respinşi 
ca şi Isus, ucenicii vor avea partea Sa, dar până atunci trebuie 
să‑L urmeze în mod desăvârşit. Vor avea cu adevărat partea 
aceasta în binecuvântare, în har, în caracter, în poziţie. Ce har!1 
Astfel, judecata de sine şi nu judecarea fratelui este mijlocul de 
a vedea clar din punct de vedere moral. Fiind pomul bun, la fel 
va fi şi rodul: judecata de sine se aplică pomilor. Întotdeauna şi 
peste tot este la fel. În ceea ce priveşte judecata de sine nu este 
vorba doar de a corecta roadele, ci este vorba de sinele din care 

1 Această identitate nu este însă absolută sau intrinsecă, pentru că în 
Hristos nu era păcat. Cuvântul pe care noi îl traducem cu „desăvârşit“ 
nu are nici el sensul acesta, ci are semnificaţia unuia care a fost instruit 
bine, care a fost format complet prin învăţătura primită de la stăpânul 
său, „omnibus numeris absolutus“. El va fi asemănător maestrului său în 
toate cele în care a fost format de el. Hristos era perfecţiunea, în timp ce 
noi creştem în El în toate lucrurile, potrivit măsurii staturii plinătăţii lui 
Hristos (vezi Coloseni 1.28).
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ies aceste roade; apoi pomul este cunoscut după rodul lui: nu 
numai după rodul bun, ci după rodul său. Creştinul poartă rodul 
naturii lui Hristos; dar trebuie să ne amintim că este vorba de 
rodul inimii şi de ascultarea practică şi reală.

Aici Cuvântul pune înaintea ochilor noştri marile principii 
ale vieţii noi, în deplina sa dezvoltare practică în Hristos; este 
lucrul cel nou, gustul şi caracterul vinului celui nou, rămăşiţa 
asemănată cu Hristos pe care Îl urma, cu Hristos noul centru 
al mişcării Duhului lui Dumnezeu şi al chemării harului Său. 
Hristos a ieşit din curtea împrejmuită cu ziduri a iudaismului, 
în puterea unei vieţi noi şi cu autoritatea Celui Preaînalt, 
care adusese binecuvântarea în mijlocul acestei incinte, unde 
Domnul nu era totuşi recunoscut. El iese astfel din mijlocul 
lor în ceea ce priveşte principiile acestei vieţi pe care o vestea; 
totuşi din punct de vedere istoric, El făcea încă parte din sistem 
şi Se afla în limitele acestuia.

C a p i t o l u l  7

Afară din limitele iudaismului
Când Duhul a lucrat în inima unuia dintre naţiuni, acesta a dat 
la iveală mai multă credinţă decât oricare din copiii lui Israel. 
Smerit cu inima şi iubind poporul acesta numai din dragoste 
pentru Dumnezeul căruia acest popor Îi aparţinea, înălţat 
astfel în sentimentele sale mult deasupra mizeriei practice în 
care se afla poporul, centurionul ştia să vadă în Isus pe Cineva 
care avea autoritate asupra oricărui lucru, aşa cum el însuşi, 
centurionul roman, poruncea soldaţilor şi slujitorilor săi. El 
nu ştia nimic despre Mesia, dar recunoştea în Isus1 puterea lui 
Dumnezeu. Acestea nu erau idei sau filozofie, ci era credinţă; 
şi nu se găsea în Israel o astfel de credinţă!

1 Am văzut că tocmai acesta este subiectul pe care Duhul îl are în vedere 
în Evanghelia aceasta.
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Puterea exercitată pentru a învia morţii
Apoi (versetele 11‑17), Domnul lucrează cu o putere care avea 
să fie izvorul a ceea ce este nou pentru om: El învie un mort. 
Aceasta înseamnă cu adevărat să ieşi din sfera poruncilor 
legii. Domnului are milă de întristările şi de mizeria omului: 
moartea apăsa asupra lui, iar El îl izbăveşte. Aici nu este vorba 
numai de curăţirea unui lepros, sau de iertarea şi vindecarea 
credincioşilor din mijlocul poporului Său; Domnul dă viaţă 
celui care o pierduse. Israel fără îndoială va profita de aceasta; 
dar puterea esenţială pentru împlinirea unei astfel de lucrări 
face toate lucrurile noi, oriunde aceasta se manifestă.

Schimbarea despre care vorbim şi despre care cele două 
exemple sunt izbitoare, este constatată şi în discuţiile pe 
care le găsim aici cu privire la legătura dintre Hristos şi Ioan 
Botezătorul. Acesta auzise despre minunile lui Isus şi a trimis 
pe ucenicii săi ca să afle din gura Lui care era caracterul Celui 
care le făcea. Ioan era atunci în închisoare şi fără îndoială îşi 
zicea în sine că Mesia, când avea să‑Şi exercite puterea, îl va 
izbăvi din lanţurile lui. Era deci Isus Mesia, sau Ioan avea să 
aştepte un altul? Ioan are suficientă credinţă ca să depindă de 
răspunsul Aceluia care făcea minuni; dar, fiind în închisoare, 
duhul lui căuta ceva mai mult; iar această împrejurare care este 
rânduită din partea lui Dumnezeu, face loc unei explicaţii cu 
privire la poziţia lui Ioan şi a lui Isus. Domnul nu primeşte 
aici, ca în alte părţi, mărturie din partea lui Ioan; ci Ioan trebuia 
să primească pe Hristos pe baza mărturiei pe care Isus o dă 
despre Sine, mărturie cu privire la o poziţie a Domnului care 
putea să‑i scandalizeze pe aceia care judecau potrivit unor 
idei evreieşti şi fireşti – poziţie pentru înţelegerea căreia era 
nevoie de o credinţă întemeiată pe o mărturie divină. Iar în 
această poziţie, Domnul Se înconjura, în consecinţă, de cei pe 
care o schimbare morală lăuntrică îi făcea capabili să aprecieze 
această mărturie.

Domnul, ca răspuns la mesajul lui Ioan, face minuni care 
demonstrează puterea lui Dumnezeu prezentă în har şi în 
lucrare, exercitându‑se în favoarea celor sărmani; El numeşte 
fericit pe cel care nu se va poticni de poziţia smerită pe care 
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o luase pentru a împlini această lucrare. Dar El nu primeşte 
mărturie de la Ioan, ci El dă mărturie lui Ioan. Ioan atrăsese 
pe bună dreptate atenţia poporului; el era mai mult decât un 
profet, pregătind calea Domnului Însuşi. Dar, deşi aşa stăteau 
lucrurile, chiar dacă el pregătea acest drum, exista o schimbare 
imensă şi completă care trebuia să aibă loc şi care nu se 
împlinise încă. Această lucrare de vestire îl punea pe Ioan, prin 
însăşi natura ei, în afara efectului acestei schimbări: el se afla 
cu totul înainte de momentul schimbării, tocmai pentru a vesti 
pe Acela care urma s‑o ducă la îndeplinire şi a Cărui prezenţă 
introducea puterea unei noi ordini de lucruri pe pământ. Cel 
mai mic în Împărăţia cerurilor era deci mai mare decât Ioan 
(versetul 28).

Primirea de către popor a lui Ioan şi a domnului
Poporul care primise cu smerenie cuvântul trimis de Ioan 
Botezătorul, dă mărturie lăuntrică cu privire la căile şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu; dar cei care se încredeau în ei 
înşişi respingeau planurile lui Dumnezeu care se împlineau 
în Hristos. În această privinţă (versetul 31 şi următoarele), 
Domnul declară răspicat starea acestora din urmă: ei resping 
avertismentele şi harul lui Dumnezeu; dar copiii înţelepciunii, 
cei în care înţelepciunea lui Dumnezeu lucra, recunosc harul 
lui Dumnezeu şi îl glorifică în căile lor (versetele 32‑35); faţă de 
această stare lăuntrică se raportează primirea fie a lui Ioan, fie 
a lui Isus. Înţelepciunea oamenilor nu putea să înţeleagă căile 
lui Dumnezeu. Dreapta severitate a mărturiilor lui Dumnezeu 
împotriva răului şi a stării poporului Său nu era pentru om 
decât o influenţă demonică. Perfecţiunea harului care a coborât 
de sus până la păcătoşii aflaţi în nenorocire, ajungând până în 
locul atât de rău în care aceştia se aflau, toată această coborâre 
nu înseamnă pentru oameni decât o complacere în păcat şi un 
mod de a te face cunoscut prin aceia cu care te asociezi! Era un 
lucru pe care propria dreptate a omului nu putea să o suporte. 
Şi totuşi înţelepciunea lui Dumnezeu va fi recunoscută de aceia 
şi numai de cei, care vor fi învăţaţi de ea.
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Căile lui dumnezeu faţă de cei păcătoşi în contrast cu 
spiritul fariseic
Căile lui Dumnezeu faţă de cei mai josnici dintre păcătoşi şi 
efectul lor (căi aşezate în contrast cu duhul fariseic), sunt 
prezentate în această istorie a femeii păcătoase care intră în 
casa fariseului (versetele 36‑50). Istorisirea aceasta descoperă 
o iertare nu în ceea ce priveşte căile cârmuirii lui Dumnezeu 
pe pământ în favoarea poporului Său (cârmuire de care se lega 
vindecarea unui israelit aflat sub disciplina lui Dumnezeu), ci 
o iertare absolută, implicând în sine pacea sufletului, acordată 
celui mai josnic dintre păcătoşi. În casa fariseului era mai mult 
decât un profet, dar fariseul, din cauza propriei sale îndreptăţiri, 
nu‑L poate recunoaşte nici măcar ca profet. Tot acolo se găsea 
şi un suflet care‑L iubea pe Dumnezeu şi Îl iubea pentru că 
Dumnezeu este dragoste; un suflet care, văzându‑L pe Isus, 
a descoperit această dragoste privindu‑şi păcatele, deşi nu 
cunoscuse încă iertarea. Acesta este harul! Nimic mai mişcător 
decât modul în care Domnul arată aceste calităţi care acum o 
făceau pe această femeie cu adevărat deosebită, calităţi care 
ţineau de modul în care ea Îl privea pe Domnul prin credinţă. 
Ea avea această înţelegere divină cu privire la Persoana lui 
Hristos, nu privită ca o raţionare sau ca o înţelegere doctrinară, 
ci simţită prin efectele pe care le are în inimă, un sentiment 
profund al propriului păcat, un sentiment de smerenie şi 
ataşarea de ceea ce este bun, împreună cu devotamentul faţă 
de Acela care singur era bun. Toate aceste lucruri arătau o 
inimă stăpânită de sentimente potrivite relaţiei cu Dumnezeu, 
care decurg din prezenţa Lui revelat în inimă, Dumnezeul 
care Se făcuse cunoscut. Nu este aici timpul să stăruim asupra 
acestui subiect, dar este important de remarcat ceea ce are o 
mare valoare morală, şi anume ce se întâmplă în suflet atunci 
când el primeşte o iertare gratuită, care este efectul practic al 
harului ce se manifestă din partea lui Dumnezeu atunci când 
harul este primit în inimă. Afecţiunile care răspund acestui har, 
afecţiuni pe care numai harul le‑ar putea produce, se află în 
raport cu harul însuşi şi cu sentimentul pe care harul îl produce 
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faţă de păcat; sunt sentimente care dau conştienţa profundă a 
păcatului, dar aceasta în raport cu bunătatea lui Dumnezeu, iar 
aceste două sentimente cresc într‑o proporţie reciprocă. Lucrul 
nou, harul suveran, numai el poate produce aceste calităţi care 
răspund naturii lui Dumnezeu Însuşi, al cărei caracter inima 
l‑a înţeles şi cu care este în comuniune, judecând păcatul aşa 
cum păcatul merită să fie judecat în prezenţa unui astfel de 
Dumnezeu.

Inima fariseului, a păcătosului şi cea a lui dumnezeu 
manifestat în har
Vom remarca două lucruri: în primul rând că toate acestea se 
leagă de cunoaşterea lui Hristos Însuşi, care este manifestarea 
acestui caracter al naturii lui Dumnezeu, adevăratul izvor prin 
har al acestor sentimente care se dezvoltă într‑o inimă zdrobită. 
Iar în al doilea rând vedem cum cunoaşterea iertării de păcate1 
vine după ce sufletul discerne Persoana lui Isus Însuşi.

1 Pentru a explica expresia din versetul 47, „iertate sunt păcatele ei cele 
multe, pentru că a iubit mult“, trebuie să distingem între harul revelat în 
Persoana lui Isus şi iertarea pe care El o vestea celor care fuseseră atinşi 
de harul acesta. Domnul putea să dea această iertare şi este exact ceea ce 
El descoperă acestei sărmane femei. Tocmai acest lucru ea îl văzuse în 
Isus Însuşi, văzuse ce era El pentru păcătoşii la fel ca ea, El care prin har îi 
zdrobise inima şi produsese în ea această dragoste. De acum ea nu se mai 
gândeşte decât la El. El a luat în stăpânire inima ei în aşa fel încât exclude 
orice alte influenţe. Aflând că Isus este acolo, ea intră în casa orgoliosului 
fariseu, fără să se gândească la altceva decât la faptul că Isus este acolo: 
prezenţa lui Isus era suficientă ca să treacă peste toate dificultăţile care 
ar fi putut sta în cale. Ea vedea bine ce era Isus pentru un păcătos şi ce 
resurse găsea în El chiar şi cel mai nefericit şi mai dispreţuit dintre oameni. 
Ea îşi simţea păcatele, sentiment pe care numai harul perfect lucrând în 
inimă îl poate da. Şi trăind acest sentiment, ea dobândeşte în acelaşi timp 
încredere şi astfel iubeşte mult. Harul care era în Hristos produsese acest 
efect: această femeie Îl iubea pe Isus din cauza dragostei Lui. De aceea 
Domnul spune: „iertate sunt păcatele ei cele multe, pentru că a iubit 
mult“. Aceasta nu înseamnă că femeia avea vreun merit prin faptul că 
iubea. Însă prin aceste cuvinte, Dumnezeu revela acest fapt glorios şi 
anume că păcatele aceleia care avea inima întoarsă către Dumnezeu erau 
deplin iertate, oricât de numeroase şi de murdare ar fi fost. Există însă 
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Isus Însuşi, Persoana Sa, harul Său, au atras pe această 

destule suflete întoarse către Dumnezeu şi care iubesc pe Isus, dar care nu 
ştiu că păcatele lor sunt în întregime iertate. Isus pronunţă aceste cuvinte 
şi în cazul lor şi‑i poate trimite în pace cu toată autoritatea Sa. Este o 
revelaţie sau un răspuns faţă de nevoile şi afecţiunile produse prin har în 
inima omului care se pocăieşte prin descoperirea acestui har în Persoana 
lui Hristos. Dacă Dumnezeu Se manifestă în lumea aceasta cu o astfel 
de dragoste, El trebuie să pună deoparte orice raţionament al inimii. Şi 
iată cum, fără să‑şi dea seama, această sărmană femeie, în împrejurarea 
pe care o avem în faţa noastră, este singura care se poartă aşa cum s‑ar 
fi cuvenit, pentru că numai ea a apreciat toată importanţa Aceluia care 
era acolo, şi anume un Dumnezeu Mântuitor; dar dacă El era prezent 
acolo, ce mai conta Simon şi casa lui? Isus o făcea să uite de toate celelalte 
lucruri. Să păstrăm acest gând în inimile noastre.

Începutul căderii omului a fost lipsa de încredere în Dumnezeu, 
provenind din sugestia înşelătoare a lui Satan, care pretindea că Dumnezeu 
refuzase să dea omului ceea ce l‑ar fi făcut să fie asemenea Lui. Odată 
pierdută încrederea în Dumnezeu, omul căuta să fie fericit împlinindu‑şi 
propria voinţă; pofte, păcate, nelegiuiri şi toate care urmează după 
aceea. Însă Hristos este Dumnezeu în dragostea Sa infinită, recâştigând 
încrederea inimii omului faţă de Dumnezeu. Dar această încredere în 
Dumnezeu nu este acelaşi lucru cu conştienţa îndepărtării vinovăţiei şi cu 
puterea de a trăi pentru Dumnezeu. Acestea se găsesc şi ele la locul lor în 
descoperirea lui Hristos, aşa cum şi iertarea deplină se găseşte prezentată 
aici. Această femeie simţise prin har că cel puţin exista o inimă în care 
putea să‑şi pună încrederea; şi aceasta era inima lui Dumnezeu.

Dumnezeu este lumină şi dragoste. Iată cele două nume esenţiale ale 
Lui, care se găsesc amândouă în relaţie cu adevărata întoarcere la El. 
Aceste două esenţe ale lui Dumnezeu se întâlnesc la cruce. Păcatul este 
adus acolo în lumină deplină, care face ca dragostea să fie cunoscută 
deplin. Astfel, lumina descoperă păcatul din inimă, adică Dumnezeu 
care este lumină îl scoate la iveală, dar această lumină vine dintr‑o 
dragoste perfectă. Dumnezeu, când arată păcatele, o face în dragostea 
Lui desăvârşită. Aşa a făcut Hristos în această lume, iar atunci când Se 
revelează, neapărat El trebuie să fie aceste două lucruri. Astfel Hristos era 
dragoste în lumea aceasta, dar era şi lumina lumii. La fel este şi pentru 
inimă. Dragostea prin har dă încredere. Şi apoi, lumina este primită 
cu bucurie, încrezându‑se în dragostea aceasta, în aşa fel încât toate se 
văd în lumină; în momentul acesta inima întâlneşte pe deplin inima lui 
Dumnezeu. Iată lucrurile pe care le trăia această sărmană femeie. Numai 
pe acest teren se întâlneşte inima omului cu Dumnezeu şi întotdeauna 
se vor întâlni numai pe terenul acesta. Fariseul nu poseda aceste lucruri. 
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femeie şi produc efectul moral asupra inimii ei; ea pleacă în 
pace când înţelege întinderea harului care îi este acordat în 
iertarea pe care Isus o pronunţă. Iar această iertare îşi avea 
puterea tocmai în faptul că Isus era totul pentru sufletul ei: 
dacă El ierta, ea era mulţumită. În loc să‑i ceară socoteală 
pentru păcatele ei, Dumnezeu Se descoperă inimii ei. Sursa 
mulţumirii acestei femei era revelaţia lui Dumnezeu primită în 
inimă. Ea nu mai este interesată dacă este primită de alţii sau 
de felul cum o judecă alţii pe ea sau schimbarea care s‑a produs 
în inima ei; nu este interesată nici măcar de felul cum se vedea 
ea pe sine însăşi. Harul o domina într‑atât, harul personificat 
în Isus, iar Dumnezeu era manifestat în aşa măsură faţă de 
această femeie, încât primirea ei în har şi iertarea erau mai 
importante decât orice alt lucru. Dacă Domnul era mulţumit, 
aşa era şi ea. Privindu‑L pe Isus în această poziţie, dându‑I Lui 
atâta importanţă, ea avea de acum totul. Aşa este întotdeauna 
harul, se bucură atunci când binecuvântează; iar inima care dă 
mare valoare lui Isus este mulţumită de binecuvântarea pe care 
harul i‑o acordă.

El se găsea într‑o întunecime profundă, fără dragoste şi fără lumină. 
Dumnezeu manifestat în carne era în casa lui şi el nu vedea nimic; el 
se mulţumea să spună că Isus nu era profet. Ce scenă uimitoare când 
privim la aceste trei inimi: cea a omului natural care se bazează pe o falsă 
dreptate omenească, cea a lui Dumnezeu, şi cea a femeii păcătoase. Cine 
era aici copilul înţelepciunii? Pentru că istorisirea în întregul ei nu este 
decât un comentariu al acestei expresii.

Şi să mai remarcăm că dacă Hristos a primit dispreţul fără să spună 
nimic, totuşi nu rămânea insensibil la neglijenţa care i‑a refuzat atenţia 
cea mai elementară. Pentru Simon, Isus nu era decât un simplu predicator, 
ale Cărui pretenţii putea să le judece; cu siguranţă, nu‑L privea ca pe un 
profet. Pentru sărmana femeie, El era Dumnezeu în dragoste, inima ei 
şi inima Lui fiind la unison, atunci când era vorba de păcatele ei şi de 
propria ei fiinţă, pentru că şi‑a pus încrederea în dragoste. Remarcaţi de 
asemenea că, numai printr‑o alipire strânsă de Isus se poate găsi adevărata 
lumină; aici, în ceea ce priveşte o revelaţie eficientă a evangheliei, iar în 
cazul Mariei din Magdala, cu privire la privilegiile cele mai înalte acordate 
sfinţilor.
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Cât de mişcătoare este fermitatea cu care harul rămâne 
întotdeauna la standardele lui fără să se teamă de judecata 
omului care îl dispreţuieşte – harul care, fără cea mai mică 
ezitare, preia cauza sărmanului păcătos pe care l‑a atins. 
Judecata pe care omul o face nu dovedeşte altceva decât că 
omul nu‑L cunoaşte, nici nu‑L apreciază pe Dumnezeu în cea 
mai perfectă manifestare a naturii Sale. Pentru om, cu toată 
înţelepciunea lui, Isus nu era decât un predicator modest, care 
Se înşela pe Sine dându‑Se profet, o persoană căreia nu merita 
să‑I dai puţină apă să‑Şi spele picioarele. Pentru credincios 
dragostea este perfectă şi divină, cum şi pacea este perfectă 
atunci când există credinţă în Hristos. Roadele acestei credinţe 
nu sunt încă vizibile pentru om; însă ele există înaintea lui 
Dumnezeu, dacă Hristos este preţuit. Iar acela care preţuieşte 
pe Isus nu se ocupă nici de el însuşi, nici de roadele lui (cu 
excepţia roadelor rele, pentru a le judeca), ci se ocupă cu Acela 
care, atunci când omul se afla încă în păcatele lui, a venit în 
lume pentru a da mărturie despre acest har.

Iată deci un lucru nou, harul şi chiar roadele lui în toată 
perfecţiunea lor. Inima lui Dumnezeu s‑a manifestat în har şi 
inima omului păcătos răspunde tot prin har, după ce a înţeles 
manifestarea perfectă a acestui har în Hristos. Şi chiar şi această 
înţelegere nu este decât un rezultat al harului.

C a p i t o l u l  8

Importanţa şi efectul slujirii domnului, cu toată 
împotrivirea necredinţei
În capitolul 8, Domnul explică importanţa şi efectul lucrării 
Sale îndeosebi printre iudei. Oricât de multă ar fi fost 
necredinţa în mijlocul poporului, Isus Îşi duce lucrarea până 
la sfârşit şi roadele acestei lucrări apar. El va predica vestea 
bună a împărăţiei; ucenicii Săi (fiind roade prin har şi martori 
ai cuvântului Său puternic potrivit măsurii lor şi în acelaşi 
caracter în care Domnul era martor), Îl însoţesc împreună cu 
alţi ucenici, de asemenea roade ale acestui cuvânt şi martori 
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ai eficacităţii lui, mărturisind deci despre această eficacitate 
prin propria lor izbăvire de sub puterea Vrăjmaşului şi prin 
afecţiunea şi devotamentul care decurg din aceasta. Harul 
lucrează prin ei potrivit afecţiunii şi devotamentului care îi 
ataşează de Isus; iar aici femeile au o parte aleasă1. Lucrarea se 
întărea, se consolida şi era caracterizată prin înseşi efectele ei.

Semănătorul; sămânţa este aruncată pentru a produce 
roadă
Domnul explică adevărata natură a lucrării pe care o desfăşoară. 
Prin ceea ce făcea, El nu lua în posesie Împărăţia; El nu căuta 
roade, ci El semăna mărturia lui Dumnezeu pentru a produce 
aceste roade. Este izbitor să vedem că acesta era un lucru cu 
totul nou. Cuvântul era sămânţa. Înţelegerea acestor taine, a 
gândurilor lui Dumnezeu descoperite în Hristos cu privire la 
această împărăţie care nu se întemeia acum public şi în putere, 
au fost lucruri pe care le‑au înţeles doar ucenicii care L‑au urmat 
pe Isus, legându‑Se de Persoana Lui prin har şi în virtutea 
manifestării puterii şi harului lui Dumnezeu în Persoana Sa. În 
acest punct rămăşiţa credincioasă este separată atât de clar de 
restul poporului, încât numai ucenicilor le este dat să cunoască 
tainele împărăţiei lui Dumnezeu; dar celorlalţi, Domnul le 
vorbea în pilde, ca să nu înţeleagă − căci Domnul trebuia primit 
din punct de vedere moral. Mai trebuie remarcat că această 
pildă a semănătorului este prezentată aici singură şi nu alături 
de alte pilde ca în alte texte. Pilda în sine este suficientă pentru 
a desemna această poziţie, iar avertizarea de care ne‑am ocupat 
în Marcu (8.16 şi următoarele), însoţeşte pilda aceasta. Lumina 
lui Dumnezeu nu se descoperise pentru a rămâne ascunsă. De 
altfel totul va fi scos la iveală. De aceea era foarte important 
cum erau ascultate cuvintele Domnului. Acela care avea aceste 

1 Este foarte interesant să privim ce fac ucenicii şi ce fac femeile. Ele 
şi‑au ales partea cea bună, aşa cum am putut remarca şi în altă parte. Le 
regăsim la cruce şi la mormânt, atunci când toţi ucenicii, cu excepţia lui 
Ioan, fugiseră. De asemenea, când femeile cheamă pe ucenici la mormânt, 
ei se întorc acasă, după ce constată realitatea învierii.
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cuvinte pe care le auzea, urma să primească mai mult, iar dacă 
auzindu‑le nu le păstra, urma să‑i fie luate.

Locul şi efectul cuvântului
Domnul confirmă prin purtarea Sa mărturia pe care o dăduse 
deja în învăţăturile Sale prezentate în pilde, mărturie care dădea 
clar de înţeles că nu era vorba de primirea lui Mesia de către 
Israel, ci de vestirea Cuvântului care atrăgea la Dumnezeu pe cei 
rânduiţi să se bucure de această binecuvântare. De asemenea, 
Domnul confirmă faptul că acest Cuvânt era temelia oricărei 
relaţii cu El, declarând atunci când se vorbea despre mama şi 
fraţii Săi, prin care se afla în relaţie cu Israel după trup, că nu 
recunoaşte ca rude decât pe aceia care ascultă Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl împlinesc (versetele 19‑21).

Hristos în furtună împreună cu ucenicii săi
În afară de puterea evidentă manifestată în miracolele Sale, 
descrierile următoare care merg până la finalul capitolului 8 
prezintă diferite aspecte ale lucrării lui Isus, ale primirii Lui şi 
ale consecinţelor acestor fapte.

Mai întâi (versetul 22 şi următoarele), Domnul este asociat 
cu ucenicii Săi în greutăţi şi în furtuna în care se găseau datorită 
lucrării pe care trebuiau s‑o îndeplinească, şi se află în această 
poziţie chiar dacă aparent nu erau conştienţi de situaţia prin 
care treceau. El Se găseşte în mijlocul lor; ei sunt devotaţi 
slujbei pentru El, iar acum îi ameninţă un pericol iminent, şi 
resursele omeneşti nu oferă nici un mijloc pentru a‑i feri de 
un sfârşit inevitabil. Valurile sunt gata să‑i înghită şi, în ochii 
omului, Isus nu Se ocupa de situaţia lor critică şi fără speranţă; 
dar Dumnezeu a îngăduit această încercare a credinţei. Dacă 
ucenicii se află în slujba lui Isus şi sunt împreună cu El, El este de 
asemenea împreună cu ei; iar puterea Aceluia pentru dragostea 
căruia se află ei acum în furtună este prezentă acolo pentru a‑i 
păzi. Ei sunt cu Isus în aceeaşi corabie şi dacă privim doar la 
posibilităţile lor, ei ar fi putut să piară; totuşi în gândurile şi 
planurile lui Dumnezeu ei erau asociaţi cu Isus. Persoana Sa 
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aflată acolo era garanţia că nu vor pieri. Isus îngăduie furtuna, 
dar El Însuşi este în aceeaşi corabie şi când Se va trezi şi Se va 
manifesta, totul va deveni calm.

Demonizatul vindecat, ca mărturie a harului şi puterii 
domnului
Vindecarea demonizatului în ţinutul Gadarenilor ne oferă o 
imagine vie a ceea ce se întâmpla în acea perioadă. Rămăşiţa 
lui Israel era izbăvită indiferent de cât de mare ar fi fost puterea 
Vrăjmaşului. În timp ce lumea (versetele 34‑37) Îi cere lui Isus 
să plece, pentru că lumea doreşte o linişte pe care prezenţa şi 
puterea lui Dumnezeu o tulbură mai mult decât o tulbura o 
legiune de demoni. Prin urmare Isus pleacă; omul care fusese 
vindecat – rămăşiţa – ar fi vrut să rămână cu El; dar Isus îl trimite 
în lumea care L‑a respins pe El, pentru ca să fie o mărturie a 
harului şi a puterii al căror obiect el fost (versetele 38‑39).

Turma de porci reprezintă, nu mă îndoiesc, înaintarea 
grabnică şi oarbă a lui Israel spre distrugere, după respingerea 
Domnului.

Lumea se obişnuieşte cu puterea lui Satan, indiferent cât de 
dură este ea uneori; dar niciodată nu se obişnuieşte cu puterea 
lui Dumnezeu.

Efectul credinţei; puterea de vindecare aflată în persoana 
lui Hristos
Cele două istorisiri care urmează ne prezintă efectul credinţei 
şi nevoia reală cu care are de‑a face puterea harului. Credinţa 
rămăşiţei Îl caută pe Isus pentru ca El să păstreze viaţa în ceea 
ce era pe moarte; Domnul vine şi răspunde acestei credinţe; în 
timp ce este pe drum (pentru că acolo Se găsea El şi, în ce priveşte 
izbăvirea finală, El Se află încă acolo), în mijlocul mulţimii care 
Îl înconjura, credinţa Îl atinge (versetele 43‑48). Sărmana femeie 
care, apropiindu‑se pe dinapoi, Îl atinsese, avea o boală de 
nevindecat prin mijloace omeneşti. Dar în omul Isus se găseşte 
o putere care iese din El pentru vindecarea aceleia care avea 
credinţă, şi lucrul acesta se face înainte de momentul împlinirii 
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definitive a misiunii Sale pe pământ. Femeia este vindecată şi 
recunoaşte înaintea lui Isus starea ei şi tot ce i se întâmplase; şi 
astfel, prin intermediul credinţei, se dă o mărturie cu privire la 
Hristos. Rămăşiţa este cu adevărat manifestată; credinţa este 
cea care o face deosebită de restul poporului; starea acestei 
rămăşiţe era rodul puterii divine în Hristos.

Acest principiu se aplică vindecării oricărui credincios, 
deci şi celor dintre naţiuni, aşa cum apostolul Pavel arată în 
Romani. Puterea care vindecă este în Persoana lui Isus: credinţa 
prin har şi prin atracţia pe care o reprezintă Hristos, profită de 
această putere. Aici nu este vorba de relaţia iudeului cu Mesia, 
deşi iudeul trebuia să fie cel dintâi care să profite de aceste 
lucruri datorită poziţiei pe care o avea, însă aici este vorba 
despre ceea ce se află în Persoana lui Isus şi despre credinţa 
care se găseşte într‑o persoană, în mod individual. Dacă este 
credinţă, atunci puterea care se găseşte în Hristos este la lucru 
şi omul pleacă în pace, vindecat prin puterea lui Dumnezeu 
Însuşi. Dar dacă privim mai îndeaproape şi dacă ne gândim la 
starea reală a omului, nu este vorba numai de vindecarea unei 
boli, ci problema era moartea. Avem aici prezentarea acestei 
imagini, şi anume că Hristos, înainte de a întâlni manifestarea 
deplină a ceea ce era omul (adică aflat într‑o stare de moarte), îl 
întâlneşte pe om, să spunem aşa, pe drum; dar, la fel ca în cazul 
lui Lazăr, manifestarea acestei stări de moarte a fost îngăduită. 
Pentru credinţă această manifestare a avut loc în moartea lui 
Isus. La fel aici este îngăduit ca fiica lui Iair să moară înainte 
de a veni Isus. Dar harul venit pentru a învia, în puterea 
divină care numai ea poate să realizeze această înviere, se află 
acolo. Iar Isus, îmbărbătându‑l pe sărmanul tată, îi spune să 
nu se teamă, ci să creadă. „Nu te teme; crede numai şi ea va 
fi salvată“. Bucuria şi izbăvirea se obţin numai prin credinţa 
în Persoana Sa, în puterea divină care este în El, în harul care 
vine pentru a exercita această putere. Isus nu are în vedere aici 
mulţimea. Manifestarea acestei puteri nu este decât pentru 
mângâierea celor care au nevoie de ea şi pentru credinţa celor 
care sunt cu adevărat legaţi de El. Mulţimea ştie că fiica lui Iair 
a murit; o mulţime care se tânguieşte şi nu înţelege puterea 
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aceasta a lui Dumnezeu care poate să învie pe cineva dintre cei 
morţi. Isus redă părinţilor ei pe fetiţa pe care o adusese la viaţă. 
În acelaşi fel, într‑o vreme din urmă, o rămăşiţă a iudeilor, în 
mijlocul necredinţei majorităţii poporului, va fi înviată pentru 
a avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Până atunci, 
noi putem să gustăm deja prin credinţă din această bucurie, 
convinşi că este starea noastră prin har. Noi trăim, numai că 
pentru noi această viaţă este legată de Hristos în cer, înălţat ca 
cel dintâi rod al unei noi creaţii.

În ce priveşte lucrarea pe care o desfăşura, Isus vrea ca ea să 
fie ascunsă. El trebuie să fie primit potrivit mărturiei pe care o dă 
conştiinţei şi inimii. El Se afla încă pe drum şi mărturia aceasta 
nu era încă terminată; şi vom vedea în capitolele următoare 
ultimele Sale eforturi desfăşurate vizavi de necredinţa inimii 
omului.

C a p i t o l u l  9

Trimiterea celor doisprezece ucenici: o mărturie clară 
împotriva poporului
În capitolul 9, Domnul îi însărcinează pe cei doisprezece cu 
aceeaşi misiune faţă de Israel, pe care o împlinise El Însuşi. 
Ei predică Împărăţia, vindecă bolnavi, alungă demoni, dar se 
adaugă ceva aici, şi anume faptul că lucrarea lor are caracterul 
unei misiuni finale. Finale nu în sensul că Domnul nu mai lucra, 
pentru că El avea să‑i trimită pe cei şaptezeci, ci finală în sensul 
că devenea o mărturie clară împotriva poporului, dacă acesta 
urma s‑o respingă. Cei doisprezece trebuiau să scuture praful 
de pe picioarele lor, ieşind din cetăţile care‑i respingeau. Acest 
lucru se înţelege în punctul la care am ajuns în Evanghelia 
aceasta şi se repetă cu şi mai multă putere în misiunea celor 
şaptezeci despre care vom vorbi în capitolul următor şi care 
are loc după manifestarea glorioasă a lui Isus faţă de cei trei 
ucenici. Dar Domnul, atât timp cât era prezent, continua 
să‑Şi exercite puterea harului, pentru că El era de fapt harul 



351

personificat aici pe pământ, iar bunătatea suverană care era în 
El, era mai presus de orice rău pe care l‑ar fi întâlnit aici.

Faima lucrărilor minunate ale domnului
Reluând studiul capitolului, vedem în ceea ce urmează 
versetului 7 că vestea despre lucrările minunate ale lui Isus 
ajunsese până la urechile împăratului. Israel era deci fără scuză, 
pentru că acea puţină conştiinţă pe care o mai avea, era totuşi 
atinsă de efectul puterii lui Isus; de asemenea o mare mulţime 
Îl urma. Retras deoparte cu ucenicii întorşi din misiunea lor, 
Domnul este în curând înconjurat de mulţime. El Se dovedeşte 
slujitor în har al acestor oameni, oricât de mare era necredinţa 
lor, le predică şi vindecă pe cei bolnavi din mijlocul lor. El 
vrea să le dea o dovadă nouă şi cu totul specială a puterii şi 
a prezenţei divine care se afla în mijlocul lor. Se spusese în 
Scriptură că în timpul de binecuvântare a lui Israel de către 
Yahve, când El va ridica cornul lui David, va sătura de asemenea 
cu pâine pe cei săraci (Psalmul 132). Iar Isus face lucrul acesta 
înaintea lor acum. Dar aici este ceva mai mult. Am văzut că 
în toată Evanghelia după Luca Isus exercită această putere în 
umanitatea Sa prin energia nelimitată a Duhului Sfânt, de unde 
decurge o binecuvântare minunată pentru noi, acordată potrivit 
planurilor suverane ale lui Dumnezeu, prin înţelepciunea 
perfectă a lui Isus în mijloacele pe care le foloseşte. El vrea ca 
ucenicii să distribuie pâinea; şi totuşi puterea Lui este aceea 
care împlineşte minunea, pentru că ucenicii nu vedeau nimic 
mai mult decât ceea ce ochii lor fireşti puteau observa. El este 
cu adevărat Yahve care satură, dar în firea omenească pe care 
a îmbrăcat‑o, El Îşi ia apoi locul de dependenţă: Se retrage apoi 
cu ucenicii Săi şi acolo, departe de lume, Se roagă (versetul 18). 
Şi la fel ca şi în celelalte două împrejurări remarcabile1, aceea 

1 Observaţi aici că rugăciunile Sale sunt aduse nu numai cu ocazia unor 
fapte de putere sau de mărturie dată gloriei Persoanei Sale, ca răspuns 
la rugăciunea Sa. Convorbirea cu ucenicii cu privire la schimbarea care 
avea să se împlinească în căile lui Dumnezeu, în care vorbeşte cu ei 
despre suferinţe şi în care le interzice să spună că El este Hristosul, este 
introdusă şi ea tot prin rugăciune. Retras cu ucenicii Săi într‑un loc izolat 
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a coborârii Duhului Sfânt şi aceea a alegerii celor doisprezece, 
şi aici rugăciunea Sa este o ocazie de manifestare a gloriei Sale, 
glorie care I se cuvenea, dar pe care Tatăl I‑o dădea ca Om, o 
glorie care se lega de suferinţa şi smerenia Sa, pe care în marea 
Sa dragoste le‑a primit de bunăvoie.

Suferinţa fiului omului
Atenţia poporului fusese atrasă asupra Mântuitorului, dar 
nu depăşea speculaţiile spiritului omenesc. În Isus, credinţa 
ucenicilor recunoştea fără ezitare pe Hristos (versetul 20). Dar 
El nu mai trebuia vestit în felul acesta; trebuia ca Fiul Omului să 
sufere. Planuri de cea mai mare importanţă, o glorie mai mare 
decât aceea a lui Mesia, urmau să se realizeze, dar toate acestea 
prin suferinţă, o suferinţă pe care, în ce priveşte încercările 
omeneşti, aveau să o împărtăşească şi ucenicii Săi urmându‑L 
pe El. În această situaţie, cine urma să‑şi piardă viaţa pentru 
El, avea s‑o câştige; pentru că urmându‑L pe Isus, era vorba de 
viaţa veşnică a sufletului, nu numai de Împărăţie. Cu adevărat, 
Acela care era acum respins, urma să revină în propria Sa glorie, 
şi anume ca Fiu al Omului (potrivit caracterului pe care îl ia în 
Evanghelia aceasta), în gloria Tatălui, ca Fiu al lui Dumnezeu şi 
în gloria îngerilor, ca Yahve, Mântuitorul, care ia locul Său mai 
presus decât cel al îngerilor (fiind demn de locul acesta chiar 
ca Om, din moment ce El Însuşi îi crease pe îngeri). Mântuirea 
sufletului, gloria lui Isus recunoscută potrivit drepturilor Sale, 
toate acestea constituiau pentru ucenici un avertisment pe care 
trebuiau să‑l recunoască, chiar dacă Domnul era dispreţuit şi 
nerecunoscut.

Dar Isus întăreşte credinţa acelora pe care voia să‑i facă 
stâlpi (vedeţi şi Galateni 2.9) şi prin credinţa lor întăreşte 

de zgomotul lumii, El prezintă Tatălui Său cererile. Inima Sa este la fel 
de mult preocupată de părăsirea pentru un timp a poporului Său, cum 
este preocupată de glorie. De fapt El Îşi revarsă inima în prezenţa lui 
Dumnezeu, indiferent care ar fi fost subiectul care Îl preocupa potrivit 
căilor lui Dumnezeu.
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credinţa tuturor; El declară că sunt unii care nu vor gusta 
moartea înainte să vadă Împărăţia lui Dumnezeu.

Vom remarca aici că această manifestare a gloriei şi a 
împărăţiei Mântuitorului are loc în favoarea unor oameni care 
nu ştiau că moartea era un câştig datorită faptului că aveau 
viaţa veşnică, în favoarea acelora care nu ştiau că urmau să‑L 
aştepte pe Isus ca El Însuşi să vină şi să‑i ia la El.

Transfigurarea
Ca urmare a declaraţiei din versetul 27, Îl găsim opt zile mai 
târziu pe Isus retras pe un munte cu cei trei ucenici, Petru, 
Iacov şi Ioan, pentru a Se ruga. Acolo are loc transfigurarea; El 
apare în glorie şi ucenicii Îl văd. Dar Moise şi Ilie sunt părtaşi 
gloriei Lui, pentru că sfinţii Vechiului Testament au cu Hristos 
prin moartea Sa o parte în gloria împărăţiei. Moise şi Ilie 
discută cu El despre această moarte (versetul 31). Ei au vorbit 
despre alte lucruri în vremea când erau vii pe pământ; ei fie 
instituiseră legea, fie căutaseră să aducă poporul înapoi la ea 
pentru introducerea binecuvântării. Dar în momentul când se 
discută despre gloria cea nouă, atunci totul depinde de moartea 
lui Hristos şi numai de ea, iar restul dispare. „Şi, pe când era 
glasul acesta, Isus S‑a aflat singur“ (versetele 30‑36). Gloria 
cerească a împărăţiei şi moartea sunt puse într‑o relaţie directă; 
Petru nu vede decât introducerea lui Hristos într‑o glorie egală 
cu cea a lui Moise şi Ilie, punându‑L pe Domnul în legătură 
în mintea lui cu ceea ce fiecare din aceşti doi mari oameni ai 
credinţei reprezentau pentru un iudeu, iar pe Isus Îl asociază 
cu ei. Dar tocmai atunci aceşti doi oameni ai lui Dumnezeu 
dispar în întregime şi rămâne doar Isus: ucenicii trebuie să 
asculte numai de El. Legătura lui Moise şi Ilie cu Isus în glorie 
pe munte ţinea de respingerea mărturiei lor de către poporul 
faţă de care ei se adresaseră în timpul vieţii lor.

Ucenicii asociaţi pe pământ cu locuinţa gloriei
Dar aceasta nu este totul. Adunarea propriu‑zisă nu intră aici 
în scenă; dar semnul gloriei minunate sau al prezenţei lui 
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Dumnezeu se arată, şi anume norul în care Domnul locuia în 
mijlocul lui Israel. Isus îi introduce aici pe ucenici ca martori. 
Moise şi Ilie dispar, şi Isus aducându‑i pe ucenici foarte aproape 
de glorie, în momentul acesta Dumnezeul lui Israel Se manifestă 
ca Tată, recunoscându‑L pe Isus ca Fiul în care Îşi găseşte 
plăcerea. Aşa că totul este schimbat în ce priveşte relaţiile lui 
Dumnezeu cu omul, pentru că Fiul Omului dat la moarte pe 
pământ este recunoscut în gloria minunată ca Fiu al Tatălui. 
Ucenicii Îl cunosc astfel prin mărturia Tatălui, ei sunt asociaţi 
cu El; sunt ca şi introduşi în gloria în care Tatăl recunoaşte El 
Însuşi pe Isus ca fiind Fiul Său, gloria în care se găsesc Tatăl şi 
Fiul. Yahve Se face pe Sine cunoscut ca Tată prin descoperirea 
Fiului. Şi ucenicii se află asociaţi pe pământ cu locuinţa acestei 
glorii, de unde Yahve Însuşi protejase dintotdeauna pe Israel. 
Isus era acolo cu ei, şi El era Fiul lui Dumnezeu. Ce poziţie, ce 
schimbare pentru ei! Era cu adevărat o schimbare de la tot ceea 
ce era mai excelent în iudaism la o glorie cerească, schimbare 
care era lucrată la acel moment pentru a face toate lucrurile 
noi1.

Gloria cerească; legătura apropiată dintre cei trei ucenici 
şi domnul
Beneficiul pe care îl putem avea fiecare personal din pasajul 
acesta este mare, prin faptul că ne descoperă într‑o manieră 

1 Este vorba de prezentarea împărăţiei şi nu de Adunare în locurile 
cereşti. Cred că aceste cuvinte „au intrat“ se referă la Moise şi Ilie. Ei 
au intrat în nor, dar norul i‑a umbrit pe ucenici. Totuşi scena depăşeşte 
limitele pământului. Cuvântul „umbrit“ este în limba greacă acelaşi cu 
cel pe care Septuaginta îl foloseşte vorbind de norul care a venit să umple 
cortul. În Matei, când se descrie aceeaşi scenă aflăm că era vorba de un nor 
luminos. Era deci vorba de Shekina, de gloria care a fost cu Israel în pustie 
– aş putea‑o numi locuinţa Tatălui. De acolo ieşea glasul Tatălui. Acolo 
au intrat ei şi tocmai lucrul acesta în Evanghelia după Luca îi umple pe 
ucenici de teamă. Dumnezeu vorbise lui Moise din nor; acum ei intră în el. 
Astfel, mai mult decât Împărăţia, aflăm aici adevărata locuinţă a sfinţilor. 
Numai Luca ne arată acest punct de vedere. Vedem deci Împărăţia, pe 
Moise şi Ilie în aceeaşi glorie cu Fiul, alături de ei alţi oameni care trăiesc 
pe pământ, iar pe lângă toate acestea locuinţa eternă a sfinţilor.
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mişcătoare starea cerească şi glorioasă. Sfinţii sunt în aceeaşi 
glorie ca şi Isus. Ei sunt acolo cu El, discută într‑o manieră 
familiară cu El despre ceea ce este cel mai aproape de inima 
Lui, despre suferinţele şi moartea Sa; ei discută aceste lucruri 
cu sentimente produse de împrejurări care afectează inima. 
În loc să primească Împărăţia la Ierusalim, cetatea preaiubită, 
Isus trebuie să moară acolo. Iar sfinţii discută de asemenea cu 
o profundă inteligenţă despre planurile lui Dumnezeu, pentru 
că aceste lucruri nu se întâmplaseră încă la Ierusalim. Acestea 
sunt relaţiile dintre sfinţi şi Isus în împărăţie; pentru că până 
aici nu este vorba decât de manifestarea gloriei împărăţiei, aşa 
cum lumea o va vedea, şi de prezentarea discuţiei pe care o au 
cu Isus cei glorificaţi. Cei trei ucenici în toată această perioadă 
se găseau pe munte.

Dar ei sunt conduşi mai departe. Ei sunt învăţaţi de 
Tatăl, El le comunică prin Fiul propriile Sale afecţiuni. Moise 
şi Ilie au mărturisit despre Isus şi vor fi în glorie cu El, dar 
Isus rămâne singur pentru Adunare. Iar aceasta este mai mult 
decât Împărăţia, este comuniunea cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus, 
desigur neînţeleasă în momentul acela, dar înţeleasă acum prin 
Duhul Sfânt. Ce minune este această intrare a sfinţilor în gloria 
minunată, Shekina, locul locuinţei lui Dumnezeu, împreună cu 
aceste comunicări făcute de Tatăl cu privire la afecţiunea pe 
care o are faţă de Fiul; este mai mult decât gloria însăşi. Iar 
dincolo de toate acestea Isus rămâne invariabil Cel care umple 
întreaga scenă pentru inimile noastre.

În ce priveşte poziţia noastră pământească, să remarcăm 
că Domnul vorbeşte cu ucenicii Săi pe pământ despre moartea 
Sa într‑o manieră la fel de intimă cum a făcut‑o cu Moise şi cu 
Ilie (versetul 44). Cei doi oameni din vechime nu sunt într‑o 
legătură mai intimă cu Domnul decât Petru, Iacov şi Ioan. 
Ce gând scump şi minunat! Cerul nu este departe de noi cei 
credincioşi1.

1 Remarcaţi de asemenea că (capitolul 9.29), dacă Isus arată ucenicilor 
Săi gloria împărăţiei şi intrarea sfinţilor în gloria minunată unde era Tatăl, 
El coboară de asemenea de pe muntele acesta, pe pământ, pentru a întâlni 
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Lipsa de putere a ucenicilor şi harul lui Hristos 
neîmpiedicat de ea
Ceea ce urmează (versetul 37 şi următoarele) arată contrastul 
dintre toate acestea şi starea de lucruri de la poalele muntelui, 
de pe pământ. Ucenicii sunt incapabili să profite de puterea 
lui Isus deja arătată, pentru a alunga puterea Vrăjmaşului. 
Aceasta explică motivele pentru care Dumnezeu Şi‑a descoperit 
pe munte planurile Sale, conducând la punerea deoparte a 
sistemului iudaic, pentru ca aceste planuri să poată fi duse la 
îndeplinire. Toată această împrejurare nu împiedică acţiunea 
harului lui Isus pentru a izbăvi pe oameni, în timpul în care 
era cu ei, până la vremea în care El Însuşi a fost luat dintre 
oameni, atunci când aceştia L‑au respins definitiv. Poporul 
se miră de cele întâmplate, dar fără rodul lăuntric care ar fi 
trebuit să se manifeste. Iar Isus pleacă dintre ei, insistând în 
faţa alor Săi asupra acestui subiect al respingerii şi crucificării 
Sale, mergând mai departe în aplicarea acestui principiu până 
la ceea ce înseamnă renunţarea la sine şi smerenia care ştie să 
accepte lucrurile mici (versetul 48).

Diferitele trăsături ale egoismului şi ale cărnii, puse în 
contrast cu harul şi devotamentul lui Hristos
Restul capitolului, începând cu versetul 46, ne prezintă 
diferitele aspecte ale egoismului şi ale cărnii, aşezate în 
contrast cu devotamentul şi harul manifestat în Hristos, şi care 
tind să împiedice pe credincios să umble pe urmele lui Isus. 
Versetele 46‑56 ne prezintă exemplele1. Apoi, în versetele 57‑62 
Duhul lui Dumnezeu pune înaintea ochilor noştri contrastul 
dintre voinţa plină de iluzii a omului (versetul 57) şi chemarea 

mulţimea şi puterea lui Satan, exact în teritoriul unde ne‑a lăsat pe noi să 
umblăm.

1 Aceste trei exemple indică în mod succesiv fiecare din ele un anumit 
fel de egoism: egoismul personal (46‑48), egoismul cărnii (49‑50) – acela 
care se leagă de un grup faţă de care cineva este ataşat – şi egoismul care 
îmbracă o aparenţă de râvnă pentru Hristos, dar care nu poartă chipul lui 
Hristos, egoism mai subtil decât celelalte şi care este mai greu perceput 
de oameni (51‑56).
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eficientă a harului; de asemenea constatarea reacţiei cu totul 
negative a cărnii în faţa unei astfel de chemări (versetul 59) şi 
necesitatea renunţării absolute la toate lucrurile pentru a putea 
răspunde chemării harului (versetul 62)1. În versetul 49 vedem 
pe Ioan întrebând pe Domnul: „Învăţătorule noi am văzut pe 
un om scoţând demoni în Numele Tău şi l‑am oprit pentru că 
nu mergea după noi“. Domnul răspunde acestei mentalităţi 
care uita de cruce şi căuta aici pe pământ interesul şi înălţarea 
unei grupări de oameni. El explică ucenicilor acel lucru care 
Lui Îi era prea bine cunoscut, acel aspect al adevărului aşa cum 
era cunoscut de Dumnezeu şi anume, că toţi erau atât de mult 
împotriva lor, încât cel care nu le era împotrivă se dovedea prin 
acest simplu fapt că era pentru ei. Prezenţa lui Hristos punea la 
probă inima. Un alt motiv prezentat în altă parte (Marcu 9.40) 
nu este repetat aici; Duhul Se mărgineşte la acest subiect din 
punctul de vedere al acestei Evanghelii.

Apoi (versetul 51 şi următoarele) Isus Şi‑a îndreptat hotărât 
faţa să Se suie la Ierusalim şi, intrând într‑un sat al samaritenilor, 
n‑a fost primit. În ochii ucenicilor, samaritenii care respingeau 
pe Mesia meritau să fie nimiciţi prin foc din cer. Dar Hristos nu 
coborâse din cer pentru a pierde viaţa oamenilor, ci pentru a o 
mântui. Respins fiind, El nu judeca pe nimeni; El nu se răzbună, 
suportă insulta şi merge mai departe.

În sfârşit (versetul 57 şi următoarele), un om vrea să 
slujească lui Isus pe pământ. Dar El nu avea o casă în care să 
primească pe cel care era dispus să‑L urmeze în felul acesta. 
Totodată, pentru acelaşi motiv, predicarea împărăţiei era 
singurul ţel pentru dragostea Sa neobosită. Un om mort faţă de 
Dumnezeu putea să se ocupe de morţi, dar cel care era chemat 
şi care trăia, nu trebuia să se ocupe decât de un lucru, şi anume 
de mărturia pentru împărăţie şi să facă lucrul acesta fără nici 
un gând ascuns, fără să fie distras de un alt lucru, oricât de 
important sau de legitim ar fi fost el. Cel care a pus mâna pe 

1 Observaţi că atunci când este vorba de voinţa omului, el nu realizează 
dificultăţile şi nu este calificat pentru lucrare. Când este o chemare 
veritabilă, obstacolele sunt simţite.
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plug nu trebuie să se uite înapoi. Împărăţia se afla pe pământ 
în prezenţa vrăjmăşiei şi a ruinei omului, în faţa a tot ceea ce 
se îndrepta împotriva ei din partea lumii. De aici venea cerinţa 
ca sufletul, prin puterea lui Dumnezeu, să fie în întregime 
absorbit de interesele Lui. Lucrarea lui Dumnezeu în prezenţa 
Hristosului respins şi a tuturor consecinţelor acestui fapt al 
respingerii Sale cerea o consacrare absolută.

C a p i t o l u l  1 0

Misiunea celor şaptezeci; caracterul ei
Găsim în capitolul 10 misiunea celor şaptezeci, care este 
importantă în caracterul ei pentru evoluţia căilor lui Dumnezeu. 
Într‑adevăr acest caracter este diferit în câteva aspecte de 
cel de la începutul capitolului 9, pentru că misiunea celor 
şaptezeci este întemeiată pe gloria lui Isus manifestată în acel 
capitol. Aceasta tranşează în mod necesar şi mai cu claritate 
chestiunea relaţiilor Mântuitorului cu iudeii, pentru că gloria 
venea ca urmare a respingerii Sale de către naţiunea iudaică 
şi era rezultatul acestei respingeri în ceea ce priveşte poziţia 
omenească a Domnului Isus. Această respingere nefiind încă 
deplină, gloria lui Isus nu fusese descoperită decât la trei 
dintre ucenicii Săi, iar El în timpul acesta încă lucra în mijlocul 
poporului. Dar în misiunea pe care El o încredinţează celor 
şaptezeci se văd deja schimbări. Isus insistă asupra a ceea ce 
este moral şi etern, asupra poziţiei pe care ai Săi o vor avea în 
urma respingerii Sale, asupra efectului real pe care mărturia 
o va avea în această lume şi asupra judecăţii care urma să 
cadă asupra iudeilor. Şi totuşi secerişul era mare, pentru că 
dragostea, pe care păcatul nu o poate răci, discernea nevoile, în 
ciuda opoziţiei exterioare. Numai că cei mişcaţi de o astfel de 
dragoste erau puţini. Numai Domnul secerişului putea să ridice 
adevăraţi lucrători. Isus îi anunţă deja că sunt trimişi ca miei 
în mijlocul lupilor. Ce deosebire între aceasta şi prezentarea 
împărăţiei către poporul lui Dumnezeu! Cei şaptezeci trebuiau 
să se bazeze, ca şi cei doisprezece mai înainte (capitolul 9.3), 
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pe purtarea de grijă a lui Mesia prezent aici pe pământ, care 
dispunea de inimi cu o putere divină. Ei trebuiau să meargă 
ca lucrători ai Domnului, dând pe faţă scopul lor de la bun 
început; şi nu trebuiau să meargă din casă în casă, ca şi cum 
dacă ar fi stat prea mult într‑un loc ar fi obosit pe gazdele 
lor. Nu trebuiau nici să lucreze, pentru că erau cu adevărat 
lucrători ai Domnului Însuşi, având drepturi din partea Lui. În 
totul dedaţi lucrării lor, ei nu trebuiau nici măcar să salute pe 
cineva pe drum, pentru că timpul era scurt şi judecata trebuia să 
sosească. În Israel, erau şi din aceia care nu erau copii ai păcii; dar 
rămăşiţa se va distinge prin efectul pe care îl produce în inimă 
această lucrare a ucenicilor; această manifestare a rămăşiţei 
nu era încă judecata finală care să separe masa poporului de 
rămăşiţa credincioasă. Pacea urma să se odihnească pe copiii 
ei. Cei şaptezeci exercitau puterea pe care Domnul o câştigase 
asupra Vrăjmaşului şi pe care putea astfel s‑o dea şi altora 
(ceea era mai mult decât un miracol); şi ei trebuiau să declare 
celor la care mergeau că Împărăţia lui Dumnezeu se apropiase 
de ei. Importantă mărturie! Când judecata încă nu se executa, 
trebuia credinţă pentru a recunoaşte Împărăţia lui Dumnezeu 
în mărturia care era dată. Dacă cei trimişi nu erau primiţi într‑o 
cetate, trebuiau să pronunţe judecata asupra ei afirmând cu 
tărie locuitorilor ei că fie că primesc sau nu mărturia, totuşi 
Împărăţia se apropiase de ei. Ce solemnă era mărturia aceasta 
tocmai în vremea în care nelegiuirea omului urma să ajungă 
la culme − momentul în care Isus avea să fie respins. Cetăţii 
nelegiuite Sodoma îi va fi mai uşor decât „cetăţii aceleia“ în 
ziua când judecata se va executa (versetul 12).

Acestea ar fi câteva aspecte clare în ce priveşte mărturia 
celor şaptezeci. Domnul Se adresează1 (versetele 13‑16) pe 

1 Găsim aici, în versetul 25 şi mai departe, în capitolul 13.34, exemple 
ale acestei ordini morale din Luca, despre care am mai vorbit. Mărturiile 
Domnului sunt perfecte fiecare la locul lor şi ne ajută mult să înţelegem 
legătura dintre pasaje, ca şi semnificaţia lor. Nu este vorba de o ordine 
istorică, nici nu se pune problema de aşa ceva, ci subiectul de care Duhul 
Se ocupă aici este poziţia pe care Israel, ucenicii şi toţi ceilalţi aveau să o 
ia ca urmare a respingerii lui Hristos, ce trebuia să aibă loc. Aceste pasaje 
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nume, prin cuvinte ameninţătoare, cetăţilor în mijlocul cărora 
lucrase şi afirmă ucenicilor că dacă ar fi undeva respinşi în 
misiunea lor, lucrul acela însemna respingerea Lui Însuşi şi în 
acelaşi timp a Aceluia care L‑a trimis, adică a Dumnezeului lui 
Israel – Tatăl.

La întoarcerea lor, cei şaptezeci au spus Domnului 
despre puterea care‑i însoţise în misiunea lor (versetul 17 şi 
următoarele); chiar demonii se supuseseră cuvântului lor. 
Isus le răspunde că aceste semne de putere I‑au adus înaintea 
duhului imaginea întemeierii depline a împărăţiei, şi anume 
Satan îndepărtat cu totul din cer; faptele de putere lucrate prin 
ei nu erau decât simple mostre ale acestei puteri a împărăţiei. 
Totuşi El adaugă: „Nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile 
vi se supun; ci bucuraţi‑vă că numele voastre sunt scrise în 
ceruri“. Puterea care se manifesta era adevărată şi întemeierea 
împărăţiei care urma să fie rezultatul acestei puteri era un lucru 
sigur; dar altceva se descoperea acum: revelaţia unui popor 
ceresc, a unui popor care urma să aibă partea sa împreună cu 
Acela care va fi respins de necredinţa iudeilor şi a lumii, dar 
care Se va reîntoarce în cer.

Poziţia cerească a unui popor ceresc
Aceasta dezvăluie extrem de clar poziţia fiecăruia; mărturia 
împărăţiei este dată în putere şi de aceea Israel este fără scuză. 
Isus ia de acum un loc nou, un loc ceresc. Acesta era adevăratul 
subiect al bucuriei, pe care ucenicii încă nu‑l înţelegeau. Tatăl 
însă le descoperise Persoana şi puterea Aceluia care trebuia să‑i 

sunt în legătură cu acest subiect şi arată foarte clar starea poporului acesta 
care fusese cercetat de Isus, precum şi care era adevăratul lui caracter; 
arată de asemenea cum Dumnezeu în gândurile Sale a introdus lucrurile 
cereşti tocmai prin această cădere a lui Israel, şi, în sfârşit, cum se leagă 
respingerea lui Hristos de către popor de această introducere a lucrurilor 
cereşti, a vieţii veşnice şi a mântuirii sufletelor. În toate acestea nu era 
vorba de o încălcare a legii; ci ea era înlocuită de har, care lucra separat 
de lege lucrurile pe care nu le‑ar fi putut lucra prin ea. Este ceea ce vom 
vedea în continuarea studiului din acest capitol.
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introducă în gloria cerească a Împărăţiei, precum şi drepturile 
Sale la această Împărăţie glorioasă a lui Dumnezeu.

Orbirea, ca judecată a lui Dumnezeu asupra orgoliului 
omului, împreună cu manifestarea harului Tatălui faţă de 
prunci, era exact ceea ce se potrivea acum Aceluia care prin 
smerirea Lui împlinea planurile harului suveran, iar aceste 
lucruri erau în perfectă armonie cu inima Sa, a Celui care venise 
aici pe pământ pentru a le împlini. Toate lucrurile erau date lui 
Isus, iar Fiul era prea glorios pentru a putea să fie cunoscut; 
era cunoscut numai de Tatăl, pe care în acelaşi timp nimeni 
nu‑L cunoştea decât dacă‑L descoperea Fiul. La El trebuia să 
vină oamenii. Dificultatea de fond a oamenilor în a‑L primi pe 
Isus era tocmai gloria Persoanei Aceluia care era cunoscut doar 
de Tatăl şi gloria aceasta a Tatălui care putea fi descoperită în 
Persoana Fiului. Toate acestea se aflau atunci în Isus pe pământ. 
„Şi întorcându‑Se spre ucenici le‑a spus deoparte: Ferice de 
ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi!“. Într‑adevăr, Isus 
putea să spună ucenicilor Săi în particular, că din moment ce au 
recunoscut în El pe Mesia şi gloria Sa, prin însăşi faptul acesta 
au văzut ceea ce şi‑au dorit să vadă odinioară mulţi împăraţi 
şi profeţi. Domnul le vorbeşte de asemenea despre Tatăl, dar 
ei nu înţeleg mai nimic în privinţa aceasta. În gândurile lui 
Dumnezeu cunoaşterea Tatălui era partea lor, dar care avea 
să se realizeze doar mai târziu prin prezenţa Duhului Sfânt, 
Duhul de înfiere.

Puterea Împărăţiei; bucuria faptului că numele lor sunt 
scrise în ceruri
Remarcăm aici puterea Împărăţiei dată ucenicilor şi bucuria 
lor în acele momente la vederea lucrurilor despre care profeţii 
vorbiseră odinioară (bucurie provenind din prezenţa lui Mesia 
Însuşi, aducând cu El puterea Împărăţiei care biruia pe cea a 
Vrăjmaşului). Se vede în acelaşi timp respingerea mărturiei lor 
şi judecata lui Israel în mijlocul căruia această mărturie fusese 
dată; şi în sfârşit, chemarea Domnului (care recunoştea în 
lucrarea lor puterea deplină care va întemeia Împărăţia) ca ei 
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să nu se bucure de Împărăţia astfel întemeiată pe pământ, ci să 
se bucure de harul suveran al lui Dumnezeu, care în planurile 
Sale veşnice le acordase un loc şi un nume în ceruri, cu toate că 
acum pe pământ erau respinşi. Importanţa acestui capitol din 
acest punct de vedere este evidentă. Luca ne introduce deseori 
în sfera mai bună şi nevăzută a unei lumi cereşti.

Relaţia dintre Tatăl şi Fiul, şi gloria care Le aparţine
În versetul 22, vedem întinderea stăpânirii lui Isus ca o 
consecinţă a acestei schimbări de la cele pământeşti către cele 
cereşti, de asemenea descoperirea gândurilor lui Dumnezeu 
care însoţesc această schimbare, precum şi descoperirea relaţiei 
dintre gloria Tatălui şi cea a Fiului. Şi vedem în acelaşi timp 
harul acordat celor smeriţi potrivit caracterului şi drepturilor 
lui Dumnezeu Tatăl. Şi în sfârşit, găsim şi evoluţia schimbării 
care trebuia să aibă loc în caracterul moral ce decurgea din 
aceste relaţii diferite.

Învăţătorul legii întreabă în ce condiţii ar putea să câştige 
viaţa veşnică. Întrebarea sa nu se referea nici la împărăţie, nici 
la cer, ci la o anumită parte din revelaţia iudaică care avea 
de‑a face cu relaţiile dintre om şi Dumnezeu. A avea viaţa era 
un lucru care le fusese prezentat iudeilor ca fiind posibil prin 
lege. Prin descoperiri ulterioare ale scripturilor această viaţă a 
fost revelată ca fiind viaţa veşnică, o viaţă veşnică ce constituia 
motivaţia fariseilor pentru păzirea legii − o viaţă care va fi partea 
celor glorificaţi în cer, ca şi a celor binecuvântaţi pe pământ în 
timpul mileniului; viaţă pe care noi o avem acum în vase de 
lut şi pe care, legea, aşa cum găsim citat în scrierile profetice, o 
promite ca rezultat al ascultării1. „Omul care va practica aceste 
lucruri va trăi prin ele“. Iar învăţătorul întreabă ce ar trebui 

1 Putem remarca faptul că Domnul nu foloseşte niciodată cuvintele 
„viaţa veşnică“ vorbind de viaţa ca rezultat al ascultării. „Darul de 
har al lui Dumnezeu este viaţa veşnică“ (Romani 6.23). Dacă ar fi fost 
ascultători, viaţa aceasta pământească ar fi putut să fie fără sfârşit, dar, de 
fapt şi în adevăr, odată ce păcatul intrase în lume, ascultarea nu putea să 
fie drumul pentru a obţine viaţa veşnică, şi Domnul nu afirmă niciodată 
acest lucru.
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să facă pentru a avea viaţa eternă. Răspunsul era clar: legea 
(cu toate poruncile, ceremoniile, şi condiţiile de care depindea 
binecuvântarea lui Dumnezeu potrivit principiilor cârmuirii 
Sale pe pământ, pe care poporul le încălcase) cuprindea cele 
două mari principii ale adevărului în această privinţă, aşa 
cum conţinea de asemenea şi judecata pentru cei care încălcau 
legea – judecată vestită deja de profeţi şi care va fi urmată de 
întemeierea împărăţiei de har din partea lui Dumnezeu. Legea 
exprima foarte clar condiţiile pentru a avea viaţa veşnică, dacă 
omul s‑ar fi putut bucura de aceasta prin dreptatea omenească, 
dreptate pe care trebuia s‑o împlinească şi în care să trăiască 
el însuşi. Aceste condiţii se rezumă în foarte puţine cuvinte: 
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi“. Învăţătorul legii prezintă acest 
rezumat, Domnul îl acceptă şi repetă cuvintele Legiuitorului: 
„Fă aceasta şi vei trăi“. Dar el nu a împlinit condiţia aceasta; el 
este conştient de acest adevăr. În ce priveşte obligaţia lui de a 
iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu este prea departe de el pentru 
aceasta. Şi omul se debarasează uşor de cerinţa aceasta; îi va 
sluji lui Dumnezeu în câteva lucruri exterioare şi se va lăuda 
cu ele. Dar omul, semenul său, este aproape de el. Şi tocmai 
egoismul său îl face conştient de neîmplinirea celui de‑al doilea 
precept, a cărui păzire ar aduce fericire pentru toţi oamenii, ar 
face din lumea aceasta un fel de paradis. Dar preceptul acesta 
este încălcat în mod repetat în fiecare împrejurare în situaţiile 
cotidiene, unde se arată egoismul omului. Anturajul omului şi 
raporturile sociale în care trăieşte, îl fac conştient de încălcarea 
acestui principiu, chiar dacă inima nu s‑ar gândi prea mult la 
el. Iar tocmai aici se trădează inima acestui învăţător. El spune: 
„Cine este aproapele meu?“.

Harul manifestat şi adus în lume de către Omul Isus 
Hristos; dragostea Bunului Samaritean
Răspunsul Domnului (versetul 30 şi următoarele) arată 
schimbarea morală care a avut loc prin introducerea harului 
şi prin manifestarea acestui har în om, adică în propria Sa 
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persoană. Datoriile noastre în relaţia cu aproapele se măsoară 
de acum prin ceea ce trebuie să producă natura divină în noi; 
iar această natură este dragostea. Sub lege omul se măsura pe 
sine prin importanţa pe care şi‑o dădea lui însuşi, ceea ce este 
întotdeauna opus dragostei; iar firea pământească se lăuda cu 
apropierea de Dumnezeu, care nu era de fapt reală, pentru că 
firea veche nu putea avea nici‑o parte cu firea lui Dumnezeu. 
Aşadar, preotul şi levitul, văzând pe sărmanul om rănit şi 
aproape mort, trec pe lângă el. Samariteanul, dispreţuit în ceea 
ce priveşte raportul lui de apropiere faţă de Dumnezeu, nu 
întreabă cine este aproapele lui; dragostea din inima lui face ca 
aproapele său să fie oricine este în nevoie. Este tocmai ceea ce 
Dumnezeu făcea în Hristos. Iar atunci deosebirile impuse de 
lege şi de fire dispar în faţa principiului dragostei care găseşte 
în ea însăşi, în caracterul ei şi în împrejurarea exterioară 
respectivă o ocazie de a se manifesta în mijlocul nevoii care 
se afla în faţa ei. Aşa se termină această parte a discursurilor 
Domnului.

Cele două mari mijloace de binecuvântare: Cuvântul şi 
rugăciunea
În versetul 38 începe un subiect nou. Pornind de aici până la 
capitolul 11.13, Domnul le prezintă ucenicilor Săi cele două 
mari mijloace de binecuvântare: Cuvântul şi rugăciunea. 
În Maria vedem energia care se lipeşte de Domnul pentru 
a primi Cuvântul din partea Lui şi care lasă toate celelalte 
lucruri deoparte, pentru ca inima să poată asculta Cuvântul 
Său, pentru că inima este mişcată de comunicările pe care 
Dumnezeu le face în har. Se poate observa că împrejurările 
sunt în armonie cu schimbarea morală care avea loc în acest 
moment solemn. Acum nu se mai cere omului să‑L primească 
pe Mesia cu onorurile cuvenite, în momentul în care El Se află 
pe pământ, ci i se cere doar să primească Cuvântul. În starea în 
care omul se găsea (pentru că‑L respinsese pe Mântuitorul), el 
avea nevoie de Cuvânt. Şi Isus, în dragostea Sa perfectă nu voia 
decât să fie ascultat când vorbea. Pentru om, pentru gloria lui 
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Dumnezeu, acest singur lucru era necesar. Este ceea ce dorea 
Isus şi anume ca omul să fie atent la Cuvântul lui Dumnezeu. 
În ce Îl privea pe Domnul, El renunţă la tot pentru lucrul acesta. 
Pe de altă parte, Marta, preocupată în a‑L găzdui pe Domnul 
– şi era bun lucrul acesta – arăta totuşi ce rol joacă eul în acest 
fel de slujire, pentru că ei nu‑i plăcea deloc să facă acest efort 
de una singură.

C a p i t o l u l  1 1

Ucenicii sunt învăţaţi să se roage
Rugăciunea pe care Isus o prezintă aici ucenicilor Săi este în 
legătură cu acea perioadă în care se aflau în momentul acela, 
anterior venirii Duhului Sfânt pe pământ1. Isus Se ruga El Însuşi, 
ca Om dependent pe pământ. El încă nu primise, aşa cum urma 
după înălţarea Lui la cer, promisiunea Tatălui pentru a fi turnată 
asupra alor Săi; aceştia erau totuşi în relaţie cu Dumnezeu ca 
Tată al lor. Gloria Numelui Său, venirea împărăţiei Sale, erau 
lucruri care trebuia să‑i preocupe înainte de orice. Ei depindeau 
de El pentru pâinea zilnică şi aveau nevoie de iertare şi de a fi 
păziţi de ispită. Subiectul rugăciunii era de fapt dorinţa unei 
inimi care se află în mod autentic înaintea lui Dumnezeu, 
alături de nevoia trupului încredinţată grijii Tatălui care este în 
ceruri. Era nevoia de har pe care o aveau ucenicii în ce priveşte 
umblarea lor, fie după ce au păcătuit, fie pentru ca să nu se 
manifeste carnea în ei. Şi, în sfârşit, rugăciunea cerea ca să fie 
păziţi de puterea Vrăjmaşului.

Stăruinţa în rugăciune către Tatăl
Apoi (versetele 5‑13) Domnul insistă asupra stăruinţei, arătând 
că inimile nu trebuie să fie indiferente la rezultatul cererilor lor. 
El îi asigură pe ucenici că rugăciunile lor nu vor rămâne fără 

1 Dorinţa de a avea o formă fixă de rugăciune dată de Domnul a condus 
la modificarea textului de către copişti în acest loc, lucru recunoscut de 
toţi cei care au studiat în mod serios această chestiune (scopul modificării 
fiind de a face ca textul de aici să fie identic cu cel din Matei).
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răspuns. De asemenea Tatăl ceresc va da Duhul Sfânt celor care 
Îl cer. În felul acesta ei sunt aşezaţi exact în relaţia în care El 
Însuşi Se afla cu Dumnezeu pe pământ.

A‑L asculta pe Dumnezeu şi a te putea adresa Lui ca Tată 
este de fapt esenţialul vieţii practice creştine.

Scoaterea demonilor
După aceea, cele două mari arme ale mărturiei Sale sunt 
subliniate, adică alungarea demonilor şi autoritatea Cuvântului 
Său. Hristos manifestase puterea în care alungase duhurile 
rele, iar oamenii atribuiau această putere prinţului demonilor. 
Totuşi Hristos legase pe cel puternic şi îi răpise bunurile. Iar 
dacă puterea lui Dumnezeu era acolo în Persoana lui Hristos, 
atunci Împărăţia lui Dumnezeu venise cu adevărat. Şi în acest 
caz, Dumnezeu venise să‑l izbăvească pe om, iar toate se aşezau 
la locul potrivit, fie de partea răului, fie de cea a Domnului. 
Mai mult decât atât, dacă duhul necurat era alungat din casă, 
şi dacă Dumnezeu nu ocupa casa aceea, duhul ieşit urma să 
revină cu alte şapte duhuri mai rele, iar starea de la urmă a 
acelui om va fi mai rea decât cea dintâi (versetul 26).

Autoritatea Cuvântului proclamat
Această manifestare a puterii împărăţiei se împlinea în clipele 
acelea. Dar miracolele nu erau totul în aceste momente. 
Domnul vestise Cuvântul Său. Şi o femeie, sensibilă la bucuria 
pe care trebuie să o simtă orice mamă care avea un astfel de 
fiu ca Isus, declară cu voce tare fericirea care trebuia simţită 
de rudele Lui trupeşti. Domnul, aşa cum făcuse în cazul 
Mariei (capitolul 10.42), declară că această binecuvântare este 
pentru toţi cei care ascultă şi păzesc Cuvântul Său. El spune: 
„Mai degrabă ferice de cei ce aud Cuvântul lui Dumnezeu 
şi‑l păzesc!“ (versetul 28). Cei din Ninive ascultaseră pe Iona, 
împărăteasa din Seba ascultase pe Solomon, fără ca vreun 
miracol să însoţească mărturia vreunuia dintre cei doi; iar acolo 
în mijloc era Unul mai mare decât Iona sau Solomon.
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Două lucruri sunt aici înaintea ochilor noştri în ceea ce 
priveşte relaţiile lui Isus cu Israel: mărturia deplină şi clară dată 
adevărului (versetul 33), iar mai apoi motivele lăuntrice care îi 
guvernează pe fiecare din cei care Îl ascultă. Dacă adevărata 
lumină străluceşte în inimă, acolo nu mai rămâne întuneric, iar 
dacă adevărul perfect este prezentat potrivit înţelepciunii lui 
Dumnezeu, şi totuşi este respins, atunci inima omului este cea 
care determină această respingere: ochiul este rău. Motivaţiile 
şi raţiunea unei inimi îndepărtate de Dumnezeu nu fac decât să 
o întunece şi mai mult. Dar o inimă care nu are decât un scop, 
şi anume Dumnezeu şi gloria Sa, va fi în întregime plină de 
lumină; pentru că lumina nu numai că se arată, ci ea luminează 
totul în jurul ei. Dacă lumina lui Dumnezeu străluceşte într‑un 
suflet, acesta va fi plin de ea fără să mai rămână urmă de 
întuneric (versetele 34‑36).

În casa fariseului; judecata care urmează respingerii
În versetele 37‑52, Isus este invitat în casa unui fariseu. El judecă 
naţiunea şi ipocrizia pretinsei ei dreptăţi, vorbind despre partea 
de afară care se arată curată, dar şi despre pofta şi egoismul 
lăuntric, despre faptul de a face legea lui Dumnezeu grea 
pentru umerii celorlalţi, în timp ce aceia care făceau aceasta 
neglijau împlinirea ei pentru ei înşişi; El vesteşte misiunea 
apostolilor şi profeţilor Noului Testament, a căror respingere 
avea să umple măsura nelegiuirii lui Israel, aducând proba 
finală împotriva celor care în mod ipocrit zideau mormintele 
profeţilor pe care părinţii lor îi omorâseră. Atunci tot sângele 
cu privire la care Dumnezeu arătase o îndelungă răbdare 
trimiţând mărturii pentru a lumina poporul, tot sângele care 
fusese vărsat din cauza acestor mărturii, va fi în sfârşit cerut de 
la acest popor răzvrătit. Cuvintele Domnului n‑au făcut decât 
să întărâte răutatea fariseilor care căutau să‑I găsească vreo 
greşeală în discursurile Lui. În loc de a vedea aici un Mesia 
care împlineşte promisiunile, găsim cuvântul mărturiei care 
este pe deplin scos în evidenţă; apoi judecata unei naţiuni care 
respinsese şi Cuvântul şi pe Mesia, şi care avea să respingă în 
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cele din urmă şi ultimele manifestări ale harului ce încerca să‑i 
readucă la Dumnezeu.

C a p i t o l u l  1 2

Ucenicii sunt încurajaţi în mărturia lor faţă de lume
Capitolul acesta îi prezintă pe ucenici în acea poziţia de 
mărturie prin puterea Duhului Sfânt despre care am vorbit 
mai sus şi, odată ce Domnul urma să plece de pe pământ, îi 
prezintă de asemenea în opoziţie cu lumea: pe pământ, în 
locul lui Mesia, vor fi Cuvântul şi Duhul Sfânt. Dar ucenicii 
trebuie în acelaşi timp să nu se teamă de împotrivire şi să nu 
se încreadă în ei înşişi, ci să se teamă de Dumnezeu şi să se 
încreadă în ajutorul Lui. În ce priveşte lucrurile pe care le vor 
avea de spus, Duhul Sfânt îi va învăţa. Apoi într‑o zi toate 
vor fi date la iveală, pentru că Dumnezeu are putere asupra 
sufletului, omul nu atinge decât trupul. În acest context, 
lucrurile care apar sunt cele care depăşesc promisiunile din 
vremea prezentă, sunt acele lucruri care ţin de relaţia sufletului 
cu Dumnezeu. Este o ieşire din teritoriul iudaismului pentru 
a fi direct în faţa lui Dumnezeu. Aşa că ceea ce trebuia să facă 
ucenicii era să manifeste cu orice preţ pe Dumnezeu în lumea 
aceasta, să‑L prezinte credinţei, înaintea momentului în care 
toate lucrurile vor fi aduse la adevărata lor lumină: lucrul 
acesta putea să‑i coste înaintea oamenilor, dar Isus avea să‑i 
mărturisească înaintea îngerilor. Aceasta însemna a aduce pe 
ucenici în lumină aşa cum Dumnezeu Însuşi este în lumină şi 
a‑i aduce la acea stare de temere de Dumnezeu prin Cuvânt 
şi prin credinţă, într‑o vreme în care puterea răului era încă la 
lucru; rău care în totalitatea lui urma să fie adus la lumină deşi 
era acum încă ascuns.

Nu numai atât. Dar blasfemiile pronunţate împotriva 
mărturiei vor fi mai rele, mai de neiertat decât blasfemiile 
împotriva lui Isus. Pentru că a vorbi împotriva Fiului Omului 
putea fi iertat, şi a fost cu adevărat, şi le va fi cu adevărat iertat în 
cele din urmă iudeilor priviţi ca naţiune, dar dacă cineva vorbea 
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blasfemitor împotriva mărturiei ucenicilor, aceasta însemna a 
vorbi rău împotriva Duhului, ceea ce nu va fi niciodată iertat. 
Domnul lucrează la inima ucenicilor, la fel cum lucrează şi 
asupra conştiinţei lor.

Isus încurajează pe ucenicii Săi prin trei lucruri: prin grija 
al cărei obiect vor fi din partea Aceluia care numără perii 
capului lor, iar grija aceasta urma să se manifeste indiferent de 
încercarea prin care avea să treacă credinţa lor; în al doilea rând 
prin faptul că în cer înaintea îngerilor, credincioşia lor faţă de 
Hristos şi misiunea grea încredinţată le va fi recunoscută chiar 
de El Însuşi; şi în al treilea rând prin importanţa misiunii lor, 
a cărei respingere antrena o condamnare mai definitivă decât 
respingerea lui Hristos Însuşi, pentru că Dumnezeu făcuse un 
pas final în căile Sale de har şi în mărturia Sa. Totul urma de 
acum să fie dat la iveală şi Dumnezeu va avea grijă de ei, vor fi 
recunoscuţi de Hristos în cer, iar puterea Duhului Sfânt va fi cu 
ei. Acestea sunt motivele şi încurajările prezentate aici inimilor 
ucenicilor pentru misiunea dată lor după plecarea Domnului.

Importanţa sufletului şi a vieţii viitoare
Ceea ce urmează este o dezvoltare şi mai clară a poziţiei în care, 
prin respingerea Domnului, ei aveau să se găsească de atunci, 
potrivit harului lui Dumnezeu (versetul 13). În momentul 
acesta Domnul refuză în mod oficial să facă dreptate în Israel: 
nu era acesta locul Său. El Se adresează sufletelor şi le îndreaptă 
atenţia asupra unei vieţi care urmează celei de acum. Şi în loc să 
hotărască asupra împărţirii moştenirii între fraţi, El avertizează 
mulţimea să se păzească de lăcomia de bani, învăţându‑i acest 
lucru prin pilda omului bogat care a trebuit să plece deodată 
din lumea aceasta, chiar în timp ce îşi făcea unele proiecte. 
Ce s‑a ales de sufletul lui? Dar după ce a pus această temelie 
generală, Domnul prezintă ucenicilor Săi marele principiu după 
care trebuie să umble. Ei nu trebuiau să gândească la ziua de 
mâine, ci să se încreadă în Dumnezeu. De fapt, ce ar fi putut ei 
să facă (versetul 26). Ei trebuiau să caute mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu, iar tot ce aveau nevoie le va fi adăugat. Aceasta le 
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era poziţia în lumea care Îl respingea pe Stăpânul lor; şi în plus, 
inima Tatălui era interesată în ceea ce‑i privea. Datorită acestui 
motiv ei nu aveau nimic care să‑i facă să se teamă, pentru că 
Tatăl îşi găsea plăcerea să le dea Împărăţia. Străini şi călători 
pe pământ, comoara lor era în cer şi acolo urma să fie şi inima 
lor, pentru că inima este acolo unde este comoara1. În plus ei 
trebuiau să‑L aştepte pe Domnul.

Trei lucruri trebuiau să lucreze asupra inimilor lor: 
în primul rând gândul că Tatăl le dădea Împărăţia, în al 
doilea rând comoara inimilor lor care era în cer şi aşteptarea 
reîntoarcerii Domnului. Până la revenirea Lui, ei erau chemaţi 
să vegheze şi să aibă făcliile aprinse. Întreaga lor poziţie trebuia 
să fie dominată de această aşteptare continuă a Domnului şi să 
fie expresia acestei aşteptări. Ei trebuiau să fie ca nişte oameni 
care aşteaptă, având mijlocul încins. Iar în clipa când, potrivit 
inimii Domnului, toate lucrurile vor fi restabilite prin puterea 
Sa, El avea să‑i introducă în casa Tatălui, să‑i aşeze la masă şi 
El Însuşi urma să Se încingă pentru a le sluji.

Atitudinea unei inimi care‑l aşteaptă pe Hristos însuşi
Este important ca atenţia cititorului să fie îndreptată către ceea 
ce Domnul are în vedere aici; El nu vrea în primul rând să 
afirme cu tărie că va reveni la sfârşitul timpului de acum, ci vrea 
să atragă atenţia asupra unei stări de aşteptare într‑o realitate a 
mărturisirii creştine şi cu o inimă în ordine din punct de vedere 
spiritual. Pe cei care vor fi în felul acesta, Domnul îi va aşeza ca 
pe oaspeţi ai Săi şi vor rămâne oaspeţi ai Săi pentru totdeauna 
în casa Tatălui, acolo unde îi va introduce El Însuşi şi le va sluji, 
copleşindu‑i cu binecuvântări. Această slujbă a dragostei Sale 
va face binecuvântările de zece mii de ori mai preţioase, pentru 
că vor fi primite din însăşi mâna Sa. Dragostea găseşte plăcere 
în a sluji, aşa cum egoismul găseşte plăcere în a fi slujit. Dar El 

1 Nu este aşa cum spun adesea oamenii: unde îţi este inima, acolo îţi 
este şi comoara − inima mea nu se găseşte actualmente acolo, ci acolo 
„unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră“ (versetul 34).
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n‑a venit ca să fie slujit, şi El nu va renunţa niciodată la această 
dragoste.

Ce poate fi mai încântător decât harul exprimat în 
versetele 36 şi 371.

La întrebarea lui Petru care voia să ştie cui Se adresa Isus 
prin aceste învăţături (versetul 41), Domnul îi atrage atenţia 
cu privire la responsabilitatea celor cărora le încredinţase 
îndatoriri în timpul absenţei Sale. Astfel vedem aici cele două 
caractere ale ucenicilor după plecarea lui Isus cel respins şi 
anume aşteptarea reîntoarcerii Sale şi slujirea. Aşteptarea 
vigilentă, care cu mijlocul încins este gata de a‑L primi pe Isus, 
îşi găseşte o recompensă în odihna şi în ospăţul la care Domnul 
Se va încinge pentru a sluji, lucrare binecuvântată exercitată de 
El Însuşi; iar credincioşia în slujbă este retribuită prin cârmuirea 
a tot ceea ce aparţine Domnului gloriei. În plus, găsim aici care 
sunt relaţiile speciale între umblarea ucenicilor şi poziţia lor 
în lumea viitoare, precum şi relaţia care există între adevărul 
general de renunţare la lumea în care Domnul a fost respins şi 
primirea împărăţiei ca un dar din partea Tatălui.

1 Aici se găseşte partea cerească a celor care aşteaptă pe Domnul în 
timpul absenţei Sale. Acesta este de asemenea caracterul adevăratului 
ucenic care priveşte spre cer, în vremea în care se află aici, jos, în slujba în 
care a fost aşezat. Domnul Însuşi a fost slujitor aici pe pământ (Ioan 13.1‑4), 
şi înălţându‑Se în glorie, ca Avocat pentru noi, El devine slujitor 
spălându‑ne picioarele, ca astfel sufletele noastre să fie în comuniune cu 
cerul. În Exod 21 robul care îşi împlinea slujba, dar care nu voia să iasă 
liber de la stăpân, era dus la judecători, şi urechea lui era străpunsă de 
uşiorii uşii, ca semn al faptului că va rămâne rob pentru totdeauna. Isus, 
la sfârşitul vieţii Sale pământeşti, împlinise perfect slujba Sa faţă de Tatăl. 
În Psalmul 40 El spune că Dumnezeu I‑a străpuns [lit. I‑a săpat, format] 
urechile, adică „I‑a pregătit un trup“ (Evrei 10.5), ceea ce corespunde cu 
poziţia de ascultare (comparaţi cu Filipeni 2.6‑8) şi cu întruparea, pentru 
că această slujire a fost sfârşită în viaţa Sa de om pe pământ. Dar El ne‑a 
iubit prea mult şi L‑a iubit prea mult pe Tatăl Său în caracterul de slujitor, 
pentru a abandona această slujire. Iar în clipa morţii Sale, urechea I‑a fost 
străpunsă potrivit cu Exod 21 şi astfel a rămas Slujitor pentru totdeauna, 
fiind Om acum în continuare pentru a ne spăla picioarele. Va fi slujitor 
şi mai târziu, într‑o vreme viitoare, când ne va lua la El în cer, potrivit cu 
textul pe care îl studiem. Ce tablou glorios al dragostei lui Hristos!
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Slujitorul necredincios şi stăpânul său
În ceea ce Domnul spune mai departe cu privire la slujirea 
acelora care în timpul absenţei Sale vor purta Numele Său, El 
menţionează pe aceia care în această poziţie vor fi necredincioşi, 
arătând astfel că deşi vor exercita public o slujbă în Biserică, ei 
vor avea partea cu cei necredincioşi. Secretul lăuntric al acestui 
rău care va caracteriza necredincioşia lor constă tocmai în 
faptul că inima lor va considera departe clipa revenirii lui Isus, 
în loc să dorească lucrul acesta, să‑l grăbească prin suspinele 
lor şi să slujească în smerenie pentru a fi găsiţi credincioşi. Ei 
vor spune că Isus nu vine foarte repede, iar consecinţa va fi 
că îşi vor face propria voie, se vor acomoda cu duhul lumii şi 
îşi vor aroga autoritatea asupra tovarăşilor lor de slujbă. Ce 
tablou impresionant despre ceea ce s‑a întâmplat cu adevărat în 
creştinism! Iar Stăpânul lor (pentru că El era cu adevărat Stăpân 
şi al lor, deşi ei nu‑L slujeau) va veni într‑un moment în care ei 
nu se aşteaptă, ca un hoţ noaptea; iar aceşti credincioşi lipsiţi de 
credincioşie, deşi mărturisesc că sunt slujitori ai Domnului, vor 
avea partea lor cu necredincioşii. Dar lucrurile nu vor fi la fel şi 
pentru unii şi pentru ceilalţi, pentru că slujitorul care cunoştea 
voia Stăpânului său, ar fi trebuit să se pregătească, şi în loc să 
se pregătească pentru El (ca rod al unei adevărate aşteptări), 
nu I‑a împlinit voia, şi de aceea va fi pedepsit cu severitate; în 
timp ce pedeapsa va fi mai puţin severă pentru cineva care nu 
a avut această cunoaştere. Am spus: slujitorul care a cunoscut 
voia „propriului său Stăpân“, potrivit textului original, pentru 
că „propriu“ indică o relaţie mărturisită cu Domnul şi arată 
automat obligaţia care este asupra slujitorului de a se purta 
potrivit cu această relaţie. Celălalt slujitor, este adevărat, a 
ignorat voia explicită a Domnului; este şi el vinovat, pentru că 
a făcut răul, care în orice caz nu trebuia să‑l facă. Toate acestea 
vorbesc deci despre slujitorii adevăraţi şi slujitorii falşi ai lui Isus, 
despre biserica ce‑şi spune creştină şi despre lume în general. 
Nu putea însă să fie o mărturie mai solemnă în ceea ce priveşte 
acel aspect care a adus necredincioşie în Biserică şi a condus la 
ruina şi la apropiata ei judecată, şi anume abandonarea acestei 
aşteptări prezente cu privire la venirea Domnului. Şi dacă i se 
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cere cuiva proporţional cu ceea ce a primit, cine va fi vinovat ca 
aceia care se numesc slujitori ai Domnului, dacă ei nu‑L slujesc 
pe Domnul aşteptând reîntoarcerea Sa!

Domnul respins vine să aducă dezbinare şi un foc pe 
pământ
Între timp Domnul respins venise pentru a aduce conflictul 
şi focul pe pământ (versetul 49). Prezenţa Sa a aprins focul, 
aceasta mai înainte ca să se împlinească respingerea Sa prin 
botezul în moartea prin care trebuia să treacă. Totuşi puterea 
dragostei Sale nu va avea deplină libertate decât după botezul 
morţii. De asemenea, inima Lui care era dragoste, o dragoste 
infinită ca a lui Dumnezeu Însuşi, era limitată în manifestarea 
ei până în clipa în care această ispăşire avea să dea curs liber 
exercitării acestei dragoste, ca şi împlinirii tuturor planurilor 
lui Dumnezeu, moment în care puterea va fi manifestată 
potrivit dragostei acesteia şi pentru care această ispăşire era 
absolut necesară ca bază pentru împăcarea tuturor lucrurilor 
în cer şi pe pământ1.

În versetele 51‑53 Domnul arată în detaliu dezbinările care 
vor rezulta în urma misiunii Sale. Lumea nu va tolera credinţa 
în Mântuitorul cum nu va tolera pe Mântuitorul Însuşi, faţă de 
care această credinţă se ataşa şi pe care Îl mărturisea. Este bine 
să remarcam modul în care prezenţa Domnului dă la iveală 
răul din inima omului. Starea descrisă aici se găseşte în Mica. 
Este starea cea mai înspăimântătoare a răului care poate fi 
imaginată (Mica 7.1‑7).

1 Este un lucru preţios să constatăm aici următorul fapt: oricât ar fi de 
mare răul din om, el contribuie întotdeauna la împlinirea gândurilor de 
har ale lui Dumnezeu. Necredinţa oamenilor făcea ca dragostea din inima 
lui Hristos să nu se poată revărsa. Ea nu era slăbită prin această necredinţă 
a oamenilor, ci doar în momentele acelea nu putea să se manifeste în afară 
şi să se exprime în mod deplin. Dar efectul deplin al acestei necredinţe 
la cruce a rupt stăvilarele dragostei divine, care s‑a răspândit apoi fără 
oprelişti chiar şi în favoarea celor mai răi dintre păcătoşi, într‑un har 
care domneşte prin dreptate. Este un pasaj deosebit de interesant şi de 
preţios.
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Apoi Isus Se adresează mulţimii pentru a‑i avertiza asupra 
semnelor care distingeau timpurile în care ei trăiau. El aşează 
mărturia Sa pe un teren dublu: întâi al semnelor evidente pe 
care Dumnezeu le dădea cu privire la vremea aceea şi, în al 
doilea rând, al dovezilor morale care, chiar fără semne, trebuiau 
să vorbească conştiinţei şi să oblige astfel poporul să primească 
această mărturie.

Oricât de mult ar fi fost orbit acest popor şi căpeteniile lui, 
ei erau totuşi în drum spre judecător. Şi odată daţi pe mâna 
judecătorului, nu aveau să mai iasă de acolo decât atunci când 
pedeapsa lui Dumnezeu va fi fost pe deplin executată în ceea 
ce‑i priveşte1 (comparaţi cu Isaia 40.2).

1 Să folosim această notă pentru a rezuma conţinutul acestor două 
capitole, 12 şi 13, pentru a înţelege mai bine învăţăturile care se află în 
ele. În capitolul 12, Domnul vorbeşte pentru a desprinde gândurile 
ascultătorilor Săi din mijlocul lumii. El îndreaptă gândurile ucenicilor 
spre Acela care are putere asupra sufletului şi a trupului. Îi încurajează 
prin promisiunea cu privire la grija plină de credincioşie a Tatălui, cât 
şi vorbindu‑le despre dorinţa Tatălui de a le da împărăţia. Până în clipa 
aceea ei urmau să fie străini şi călători, fără să se îngrijoreze cu privire 
la împrejurările prin care aveau să treacă aici pe pământ. Cu privire la 
mulţime, Domnul le arată că omul în starea lui cea mai prosperă nu‑şi 
poate asigura nici măcar o zi de existenţă, dar acestei afirmaţii îi adaugă o 
descoperire pozitivă, şi anume că ucenicii Săi trebuiau să‑L aştepte în mod 
constant de la o zi la alta. Şi nu numai că cerul va fi partea lor, ci acolo se 
vor bucura de toate într‑o odihnă desăvârşită. Vor sta la masă şi Domnul 
Însuşi le va sluji. Este poziţia cerească a Adunării după reîntoarcerea 
Domnului. Dar partea Adunării este slujirea, până când El are să vină. Şi 
această slujire necesită o vigilenţă permanentă. Atunci va veni rândul lui 
Isus să slujească celor care au fost credincioşi în timpul absenţei Sale. Apoi 
vedem moştenirea ucenicilor, judecata Bisericii care doar mărturiseşte 
creştinismul, şi judecata lumii. Învăţătura Lui producea diviziune în loc 
să stabilească o împărăţie în putere. Dar Isus urma să moară şi astfel este 
introdus un alt subiect, cel al judecăţii prezente a iudeilor. Ei erau pe 
drum cu Dumnezeu, mergând spre judecată (capitolul 13). Cârmuirea lui 
Dumnezeu nu se manifesta distingându‑i pe cei răi din Israel prin judecăţi 
parţiale; toţi ca naţiune aveau să piară dacă nu se pocăiau. Domnul 
îngrijea de smochin pentru ultimul an şi, dacă poporul lui Dumnezeu 
nu producea rod, însemna că nu face decât să‑I strice grădina. Iar ceea ce 
făceau ei mărturisind legea, dar opunându‑se unui Dumnezeu care era 



3�5

C a p i t o l u l  1 3

prezent cu ei, nu era nimic altceva decât ipocrizie, împotrivindu‑se acestui 
Dumnezeu care le dăduse legea. În ceea ce priveşte Împărăţia, ea nu avea 
să se întemeieze prin puterea Împăratului manifestată pe pământ, ci ea va 
creşte dintr‑o sămânţă mică până ce va deveni un sistem imens de putere 
pământească şi o doctrină care, ca sistem religios, va pătrunde întreaga 
masă a poporului. Întrebat cu privire la numărul rămăşiţei, Isus insistă 
asupra a ceea ce înseamnă intrarea pe poarta cea strâmtă a convertirii 
şi a credinţei în El. Pentru că vor dori mulţi să intre în împărăţie şi nu 
vor putea, atunci când Stăpânul casei Se va ridica şi va închide uşa 
(Stăpânul casei nefiind altul decât Hristosul respins de Israel). Degeaba 
vor spune că L‑au avut printre ei în cetăţile lor: lucrătorii nelegiuirii nu 
vor putea să intre în împărăţie. Domnul Se ocupă aici în întregime de 
iudei. Ei vor vedea în împărăţie pe patriarhi, pe profeţi, chiar pe neamuri 
din toate ţările, în timp ce ei vor fi lăsaţi afară. Totuşi, nu era mai puţin 
adevărat că împlinirea practică a respingerii lui Hristos nu depindea nici 
de voinţa omului, nici de regele fără drept la această poziţie care, aşa 
cum spuneau fariseii încerca să se debaraseze de El (13.32). Aşa urmau să 
aibă loc lucrurile, şi anume căile lui Dumnezeu se vor împlini împreună 
cu manifestarea nelegiuirii omului; Ierusalimul avea să umple măsura 
nelegiuirii lui; nici un profet nu putea să piară în afara acestei cetăţi, şi 
prin însăşi această afirmaţie respingerea lui Isus cade în întregime în 
responsabilitatea omului.

În sfârşit, Domnul pronunţă cuvinte minunate cum n‑o poate face decât 
Yahve Însuşi. De câte ori Dumnezeul bunătăţii nu dorise să‑i strângă sub 
aripile Sale pe copii Sionului, dar ei n‑au vrut! Dacă această strângere 
ar fi depins de voinţa omului, ar fi fost o nimicire completă, ceea ce de 
fapt urma să aibă loc. Se rupea practic orice legătură dinspre Israel spre 
Domnul, dar nu şi dinspre Domnul spre Israel. Partea profetului era să 
conteze pe credincioşia Dumnezeului Său, fiind asigurat că relaţia care era 
întemeiată pe promisiuni nu putea să fie desfiinţată şi că dacă judecata avea 
să vină, ea nu era decât pentru un timp; de aceea profetul putea să întrebe: 
„Până când?“ (Isaia 6.11; Psalmul 79.5). Dar nenorocirea este completă 
când nu există credinţă pentru a vorbi în felul acesta (Psalmul 74.9). Aici 
marele Profet este respins; dar, întemeiat pe drepturile harului Său, El le 
vesteşte, pentru că este Yahve, şi le vesteşte, fără ca ei să‑i ceară, modul 
în care va lua sfârşit pedepsirea lor: „Nu Mă veţi mai vedea până veţi 
spune: „Binecuvântat să fie Cel ce vine în Numele Domnului!“ Această 
manifestare surprinzătoare a drepturilor divinităţii Sale şi ale divinităţii 
în har, exact în momentul în care din punct de vedere al responsabilităţii 
omului totul era pierdut, cu toată îngrijirea bunătăţii Domnului, este de 
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Smochinul din via lui dumnezeu; lipsa de rod urmată de 
judecată
I se aminteşte acum Domnului despre judecata teribilă care a 
căzut asupra unora dintre evrei, galileeni al căror sânge Pilat 
îl amestecase cu jertfele lor (versetul 1). Domnul le declară că 
nici cazul acesta, nici un altul despre care le aduce aminte, 
nu sunt excepţionale şi dacă nu se pocăiesc, se va întâmpla 
cu ei acelaşi lucru (versetele 2‑5). La aceste lucruri, Domnul 
le mai adaugă o pildă pentru a explica ascultătorilor Săi câte 
ceva despre poziţia poporului. Israel era smochinul plantat de 
Dumnezeu în vie, care deja de trei ani era ameninţat să fie tăiat, 
pentru că smochinul nu făcea decât rău viei, nu făcea decât să 
umbrească pământul degeaba şi să‑l ocupe inutil; totuşi Isus 
face un ultim efort ca să‑l facă să producă roade, iar dacă şi 
această ultimă încercare ar fi rămas fără rezultat, harul nu putea 
decât să lase loc dreptei judecăţi a Stăpânului viei, pentru că 
ce motiv ar fi fost să fie cultivat ceva care nu făcea decât rău? 
(versetele 6‑9). Totuşi Isus Se manifestă în har şi în putere faţă 
de fiica lui Avraam potrivit promisiunilor făcute acestui popor 
(versetele 10‑17), arătând acestui popor că împotrivirea sa prin 
pretenţia de a se opune harului cu argumentul legii, nu era 
decât pură ipocrizie.

Totuşi (versetele 18‑21), ca urmare a respingerii lui Hristos, 
Împărăţia lui Dumnezeu trebuia să ia o formă neaşteptată: 
semănată prin Cuvânt şi neintrodusă încă în putere, ea urma 
să crească în lume până ce va deveni o putere lumească; iar 
ca doctrină şi mărturie exterioară, va pătrunde în toată sfera 
rânduită ei în planurile suverane ale lui Dumnezeu. Aceasta 
nu era Împărăţia întemeiată prin putere şi care se manifestă 
în dreptate, ci era ceva lăsat în responsabilitatea omului, deşi 

o frumuseţe pe care nimic n‑o poate întrece. Dumnezeu Însuşi este Acela 
care Se arată când toate căile Sale ajung la capăt.

Rezultă din rezumatul pe care l‑am prezentat că în capitolul 12 vedem 
partea cerească a Adunării – cerul – şi viaţa viitoare; iar capitolul 13, 
inclusiv versetele 54‑59 din capitolul 12, vedem guvernarea asupra lui 
Israel şi asupra pământului atunci când Isus este respins şi iudaismul 
pus deoparte.
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împlinea în acelaşi timp planurile lui Dumnezeu (vezi Matei 13, 
Daniel 4 şi Ezechiel 31).

Poarta cea strâmtă a împărăţiei
În final, Domnul dezbate direct problema poziţiei rămăşiţei şi 
a sorţii Ierusalimului (versetele 22‑35). Călătorind prin cetăţi 
şi sate, şi împlinind lucrarea harului, în ciuda dispreţului din 
partea poporului, Domnul a fost întrebat dacă rămăşiţa, adică 
cei ce vor scăpa din judecata ce se va abate asupra lui Israel, va 
fi numeroasă. El nu dă un răspuns cu privire la număr, ci Se 
adresează conştiinţei celui care adresa întrebarea, îndemnându‑l 
să intre pe poarta cea strâmtă şi să‑şi desfăşoare pentru aceasta 
întreaga lui energie. Nu numai că cei mulţi nu vor intra, dar va 
fi un număr mare care, încercând să evite această poartă, vor 
dori să intre în împărăţie şi nu vor putea; şi, în plus, în clipa 
când Stăpânul casei se va ridica şi va închide poarta, va fi deja 
prea târziu. El le va spune: „Nu vă ştiu de unde sunteţi“. Vor 
insista în zadar asupra faptului că El a predicat în cetăţile lor; le 
va spune că nu‑i cunoaşte şi că nu sunt altceva decât lucrători 
ai nelegiuirii: „Pentru cei răi nu este pace“. Poarta împărăţiei 
era una de ordin moral, iar intrarea se putea face doar prin 
convertire. Cei mai mulţi din Israel nu vor intra, iar de afară, 
în plâns şi groază, îi vor vedea pe cei dintre naţiuni şezând 
împreună cu moştenitorii promisiunilor; în timp ce ei, copiii 
împărăţiei, potrivit cărnii, vor fi ţinuţi afară, şi într‑o poziţie 
cu atât mai deplorabilă cu cât fuseseră cei mai apropiaţi. Prin 
urmare, cei care păreau a fi primii, vor fi cei de pe urmă, iar cei 
din urmă vor fi cei dintâi.

Cea din urma cercetare; vestirea sorţii Ierusalimului
Sub pretextul grijii pentru Isus, fariseii Îl îndeamnă să plece de 
acolo (versetele 31‑35). Domnul Se referă în acest ultim punct la 
voinţa lui Dumnezeu în ce priveşte împlinirea lucrării. Puterea 
pe care omul ar fi avut‑o asupra Lui nu intra în discuţie; Isus 
trebuia să‑Şi termine lucrarea şi abia apoi să plece, pentru că 
Ierusalimul nu cunoscuse timpul cercetării sale, împlinită de El 
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Însuşi, adevăratul Domn, Yahve. De câte ori dorise El să strângă 
sub aripile Sale pe copiii cetăţii răzvrătite, dar ei n‑au vrut! Iar 
acum, după ce ultimul efort al harului Său a fost împlinit, casa 
le va fi lăsată pustie, până se vor pocăi şi se vor întoarce la 
Domnul, spunând potrivit cu Psalmul 118: „Binecuvântat fie 
Cel care vine în numele Domnului“. Atunci El va apărea şi ei 
Îl vor vedea.

Nimic nu poate fi mai clar şi mai puternic decât urmarea 
acestor avertismente din partea Domnului. Era un ultim mesaj 
pentru Israel, o ultimă cercetare din partea lui Dumnezeu, pe 
care ei au respins‑o. Ei erau abandonaţi de Dumnezeu (deşi 
încă iubiţi din pricina părinţilor), până când vor ajunge să‑L 
invoce pe Cel pe care L‑au respins; abia după aceea acelaşi Isus 
Se va arăta din nou, tot Israelul Îl va vedea, şi aceasta va fi „ziua 
pe care a făcut‑o Domnul“. Domnul fiind respins, în timpul 
absenţei Sale Împărăţia se va întemeia sub forma unui copac, 
sau potrivit imaginii aluatului, aducându‑şi rodul printre 
iudei până la sfârşit. Deznodământul tuturor acestor lucruri 
în mijlocul acestei naţiuni în zilele din urmă şi revenirea lui 
Isus atunci când ei se vor pocăi, va fi într‑o anumită măsură un 
rezultat al actului de păcat şi de răzvrătire pe care‑l comiteau 
atunci iudeii respingându‑L pe Domnul. Aceste gânduri fac loc 
altor instrucţiuni importante în legătură cu Împărăţia.

C a p i t o l u l  1 4

Drepturile harului; judecarea ipocriziei; poziţia creştinului 
în această lume
În acest capitol sunt dezvoltate câteva detalii morale1. Domnul, 
invitat să mănânce la un fariseu, revendică în acea împrejurare 

1 Capitolele 15 şi 16 ne prezintă energia suverană a harului, roadele 
şi consecinţele lui puse în contrast cu orice binecuvântare pământească 
văzută, cu guvernarea lui Dumnezeu pe pământ faţă de Israel şi cu 
vechiul legământ. Capitolul 14, înainte de a ne introduce în această 
descoperire amplă, ne arată locul pe care credinciosul trebuie să‑l ia 
într‑o astfel de lume, ţinând cont de exercitarea dreptăţii lui Dumnezeu, 
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drepturile harului faţă de sabat, care constituia pecetea 
vechiului legământ, judecând ipocrizia care ştia să încalce 
sabatul atunci când omul avea în vedere un interes personal. 
Apoi arată duhul de smerire şi de micime care se potriveşte 
omului înaintea lui Dumnezeu, şi modul în care acest duh 
trebuie să se unească cu dragostea atunci când cineva dispune 
de bunurile acestei lumi. Fără îndoială, o umblare de acest fel 
(adevărata umblare a lui Hristos) este opusă duhului lumii şi 
nu se bucură de acceptul societăţii. Dar începuse deja o altă 
perioadă de lumină, mai minunată decât aceea care ar fi putut 
străluci prin prezenţa lui Mesia pe pământ, perioadă începută 
prin lepădarea Domnului şi ale cărei raze străbăteau deja 
prin întunericul produs de respingerea Lui, perioada învierii 
celor drepţi, a celor care fuseseră alungaţi din mijlocul lumii. 
Oricât de mare era întunericul produs prin această respingere, 
rezultatul necesar potrivit înţelepciunii lui Dumnezeu era 
strălucirea acestei lumini minunate. Prin desfăşurarea puterii 
lui Dumnezeu, aceşti drepţi vor avea un loc aparte: va fi o 
înviere a drepţilor, care va fi însoţită de răsplată pentru toate 
lucrurile făcute din dragoste şi pentru numele Domnului. Se 
înţelege forţa acestei aluzii aplicată la poziţia în care Se găsea 
atunci Domnul, care tocmai urma să fie omorât în această 
lume.

sau de judecata pe care o va executa la venirea Lui. Înălţarea de sine în 
această lume conduce la smerire, în timp ce smerirea de sine pe de‑o parte 
(ocuparea locului cel mai de jos, potrivit cu ceea ce suntem de fapt) şi 
lucrarea în dragoste pe de altă parte, ne aduc înălţarea din partea Aceluia 
care judecă după principii morale. Urmează apoi responsabilitatea ce 
decurge din prezentarea harului şi preţul care trebuie plătit într‑o lume 
ca aceasta. Într‑un cuvânt, fiindcă păcatul există în această lume, înălţarea 
de sine înseamnă satisfacerea acestui păcat, înseamnă egoism şi iubire 
faţă de lumea în care se desfăşoară păcatul; înseamnă degradare morală 
şi îndepărtarea de Dumnezeu. Când dragostea lucrează, atunci aceasta 
înseamnă o prezentare a lui Dumnezeu faţă de această lume. Iar pentru a 
deveni ucenici trebuie să renunţăm la tot.
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Marele ospăţ al harului; responsabilitatea celor care intră 
în casa lui dumnezeu
Cu ce ar fi putut fi asemănată Împărăţia în vremea de 
atunci? Domnul dă în această privinţă un tablou în parabola 
conţinută în versetele 16‑24. Dispreţuit de mai‑marii iudeilor, 
pe care Dumnezeu îi invitase să participe la ospăţul cel mare, 
Domnul Se îndreaptă mai întâi spre a‑i căuta pe săracii turmei; 
rămânând încă loc în casă, El trimite apoi către cei dintre 
naţiuni şi îi introduce în sfera harului prin apelul Său puternic 
şi eficient, chiar dacă ei nu‑L căutaseră; aceasta era activitatea 
harului. Iudeii nu vor avea parte de ospăţ doar pentru simplul 
motiv că sunt iudei. Iar cei care vor dori să intre, vor trebui 
să plătească un preţ (versetele 25‑33): abandonarea tuturor 
lucrurilor acestei lumi şi ruperea oricăror legături cu ea. Cu cât 
un lucru ar fi mai aproape de inimă, cu atât ar fi mai periculos 
şi ar trebui urât; nu că afecţiunile ar fi rele în sine, ci orice lucru 
care ne leagă de pământ trebuie cu orice preţ să fie sacrificat 
de dragul lui Hristos, care este respins de lume. A‑L urma pe 
El înseamnă a‑ţi urî şi a‑ţi pierde propria viaţă, nu a merge 
după El într‑un mod relaxat şi ţinând cont de alte lucruri, ci a 
sacrifica tot ceea ce ţine de viaţa firească, pentru că era vorba 
de mântuire, de Domnul şi de viaţa veşnică. De aceea, a lua 
crucea şi a‑L urma pe Isus era unicul mod de a deveni ucenic 
al Său. Iar fără convingerea că lucrurile stau cu adevărat aşa, 
era preferabil să nu se înceapă zidirea turnului. Totul trebuia 
cântărit bine, ţinând cont de faptul că în exterior vrăjmaşul este 
mult mai puternic decât noi. Exista îndrăzneala de a‑l înfrunta 
prin credinţa în Hristos şi de a rămâne ferm pe poziţie? Atunci 
orice lucru care ţinea de carne ca atare trebuia îndepărtat.

În rest (versetele 34‑35), fiecare era chemat să dea o 
mărturie specială şi să poarte caracterul lui Dumnezeu Însuşi, 
aşa cum s‑a manifestat el în Hristos cel respins, caracter care 
îşi avea în cruce adevărata măsură. Dacă ucenicii nu realizau 
aceste lucruri, ei n‑ar mai fi avut nici o valoare, din moment ce 
Dumnezeu doar pentru aceasta îi lăsa aici pe pământ. A păstrat 
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Biserica acest caracter? Iată o întrebare solemnă pentru fiecare 
dintre noi.

C a p i t o l u l  1 5

Energia suverană a harului; harul lui dumnezeu în 
contrast cu dreptatea proprie a omului
După ce a dezvoltat astfel diferenţa de caracter între cele două 
dispensaţii, a legii şi a harului, şi împrejurările tranziţiei de la 
una la cealaltă, Domnul dezvoltă principii mai înalte şi prezintă 
izvoarele dispensaţiei care era atunci introdusă prin har. Se 
păstrează în continuare acelaşi contrast în prezentare ca şi în 
capitolele precedente. Dar acest contrast se ridică până la sursa 
glorioasă, până la harul lui Dumnezeu, care este într‑adevăr cu 
totul diferit de sărmana dreptate proprie a omului.

Vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus pentru a‑L asculta. 
Pentru cei care aveau nevoie de har, harul acesta avea o 
demnitate adevărată. Dar dreptatea proprie, ea însăşi vrednică 
de dispreţuit, respingea harul şi‑L respingea pe Dumnezeu 
în natura dragostei Lui: fariseii şi cărturarii murmurau 
împotriva Aceluia care era martor al harului pe care îl aducea 
la îndeplinire.

Nu pot medita la acest capitol, care a produs bucurie 
atâtor suflete şi a fost izvorul atâtor mărturii date harului încă 
din vremea în care Domnul a pronunţat aceste cuvinte, fără să 
vorbesc pe larg despre harul desăvârşit în aplicaţia lui pentru 
inimă. De aceea, mă voi limita la a prezenta aici câteva principii 
de bază, lăsând pe cei care predică Cuvântul să dezvolte mai 
departe subiectul.

Bucuria pe care dumnezeu o are în a prezenta harul
Marele principiu pe care Domnul îl expune şi pe care întemeiază 
îndreptăţirea căilor lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu Îşi 
găseşte propria bucurie în a acorda acest har. Tristă este starea 
inimii care are nevoie de harul acesta şi cât de minunat este el, 
precum şi răbdarea lui Dumnezeu care‑l acordă! Ce răspuns 
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faţă de duhul deplorabil al fariseilor, care găseau pricină de 
poticnire în acest har şi obiectau faţă de Isus.

Păstorul este cel care se bucură când găseşte oaia pierdută; 
de asemenea femeia, când are drahma în mână; şi tatăl, când 
fiul este în braţele sale. Ce expresie a ceea ce este Dumnezeu! 
Şi ce potrivit este Isus pentru a ne spune aceste lucruri! Numai 
pe aceasta se poate întemeia binecuvântarea omului şi prin 
aceasta Dumnezeu este glorificat în harul Său.

Dragostea care caută; oaia pierdută şi banul pierdut; 
lucrarea lui Hristos şi cea a duhului sfânt
Acest har are două părţi distincte: dragostea care caută pe cel 
pierdut şi dragostea cu care cel pierdut este primit. Primele 
două parabole descriu primul dintre aceste două caractere. 
Păstorul îşi caută oaia, femeia îşi caută drahma; oaia şi drahma 
nu fac nimic pentru a fi găsite. Păstorul caută (şi femeia de 
asemenea) până când găseşte, pentru că obiectul căutat are 
importanţă pentru el. Şi când oaia este obosită de rătăcirile ei, 
ea nu trebuie să ia drumul înapoi, ci păstorul este cel care o 
pune pe umeri şi o aduce acasă. El se ocupă de toate, fericit 
să‑şi recupereze oaia. Acesta este gândul cerului, indiferent de 
cum este inima omului pe pământ: este lucrarea lui Hristos, 
Bunul Păstor. Pilda cu femeia ilustrează grija dragostei lui 
Dumnezeu, manifestată în special prin Duhul Sfânt. Femeia 
aprinde lumina, mătură casa, până când găseşte drahma. Aşa 
lucrează Dumnezeu în lume căutându‑i pe păcătoşi. Dreptatea 
proprie a omului, cu gelozia oribilă şi vrednică de a fi urâtă, 
nu‑şi poate găsi loc în aceste gânduri ale cerului, unde locuieşte 
Dumnezeu şi unde produce, prin fericirea care‑L înconjoară, o 
reflectare a propriilor Sale perfecţiuni.

Dragostea care primeşte; fiul risipitor şi tatăl
Totuşi, deşi nici oaia, nici drahma nu fac nimic pentru a fi 
găsite, există o lucrare reală în inima aceluia care este adus 
înapoi; dar, oricât de necesară ar fi această lucrare pentru ca un 
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om să aibă, sau măcar să caute, pacea, ea nu reprezintă temelia 
pe care se sprijină această pace.

Întoarcerea şi primirea păcătosului sunt descrise în a treia 
parabolă. Lucrarea harului împlinit prin puterea exclusivă a lui 
Dumnezeu, lucrare completă prin efectele ei, este descrisă în 
primele două parabole. În cea de‑a treia îl vedem pe păcătosul 
care se întoarce, marcat de gânduri pe care le vom examina mai 
îndeaproape, gânduri pe care harul le‑a produs, dar care n‑au 
reuşit să ajungă la înălţimea harului manifestat atunci când 
este primit de tatăl.

Inima tatălui: singura măsură a căilor lui dumnezeu
Cuvântul ne descrie mai întâi îndepărtarea omului de 
Dumnezeu. La fel de vinovat în momentul în care întoarce 
spatele tatălui său şi părăseşte casa părintească, ca şi atunci 
când mănâncă roşcove împreună cu porcii, omul, înşelat de 
păcat, este prezentat aici în starea ultimă de degradare în care 
păcatul l‑a condus. Cheltuind tot ceea ce avusese la dispoziţie, 
el nu se îndreaptă spre Dumnezeu, nici chiar când ajunge la 
faliment, ci se îndreaptă să caute o resursă în ţara lui Satan, 
unde nu se dă nimic gratis; aşa ajunge la porci. Multe suflete 
simt în acelaşi fel foamea pe care şi‑au atras‑o asupra lor, un 
gol adânc în tot ce le înconjoară, fără a avea totuşi o dorinţă 
după Dumnezeu şi după sfinţenie, persistând şi avansând 
adesea în păcat. Dar harul lucrează, iar gândul fericirii din casa 
tatălui său se trezeşte în inima lui ca şi gândul la bunătatea 
care umplea totul de binecuvântări în jurul ei. Când Duhul 
lui Dumnezeu lucrează, două lucruri se manifestă constant: 
convingerea conştiinţei şi atragerea sufletului. Este rezultatul 
descoperirii lui Dumnezeu în inimă, iar Dumnezeu este 
lumină şi este dragoste; lumina aduce convingere lăuntrică, 
iar dragostea lucrează prin acea atracţie pe care o produce 
bunătatea, ajungându‑se astfel la o mărturisire autentică. 
Nu este vorba doar că am păcătuit, ci că avem de a face cu 
Dumnezeu, dorind să ne apropiem de El şi totuşi fiind rezervaţi 
din teamă pentru ceea ce El este, dar ridicându‑ne pentru a ne 
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întoarce la El. La fel au stat lucrurile cu femeia din capitolul 7 
şi cu Petru în corabie. Rezultatul este o convingere cu privire 
la propria pierzare, alături de un sentiment, slab poate, dar 
real, cu privire la bunătatea lui Dumnezeu şi la fericirea care se 
găseşte în prezenţa Sa, deşi inima poate să nu fie încă sigură că 
va fi primită; dar oricum nu mai poate rămâne în acel loc în care 
va pieri cu siguranţă. Inima simte păcatul şi smerirea, simte că 
este bunătate în Dumnezeu, dar nu există încă sentimentul a 
ceea ce înseamnă cu adevărat harul lui Dumnezeu. Deşi harul 
atrage, deşi păcătosul se îndreaptă spre Dumnezeu, el s‑ar 
mulţumi totuşi să fie primit ca un slujitor, iar aceasta dovedeşte 
că omul nu L‑a întâlnit încă pe Dumnezeu, deşi harul a lucrat 
în inima lui. Tot acest parcurs înseamnă un progres real al 
sufletului în lucrurile spirituale, dar care nu aduce niciodată 
pacea. Este cu adevărat o stare de linişte a inimii, produsă de 
faptul că omul se întoarce către Dumnezeu, fără a şti însă nimic 
despre primirea pe care Dumnezeu i‑o va face, după ce omul 
L‑a abandonat. Pe măsură ce fiul risipitor se apropie de casă, 
inima începe să‑i bată mai tare la gândul că se va întâlni cu tatăl 
său. Dar tatăl este pregătit mai dinainte să‑l întâmpine şi se 
poartă faţă de fiul său nu potrivit meritelor acestuia, ci potrivit 
inimii lui de tată, singura măsură a căilor lui Dumnezeu faţă de 
noi. El plânge pe gâtul fiului său aflat încă în zdrenţe, înainte 
ca acesta să‑i poată spune: „Fă‑mă ca pe unul din argaţii tăi!“. 
Primit în felul acesta, fiul nu mai poate pronunţa această frază; 
fusese doar cererea unei inimi care‑şi imaginase înainte un alt 
fel de primire, o cerere care nu‑şi mai are rostul pentru inima 
care L‑a întâlnit pe Dumnezeu. Aceasta ştie modul în care a 
fost primită. Fiul risipitor vroia să exprime această cerere faţă 
de tatăl său (unii vorbesc despre „o speranţă smerită“ şi despre 
„a te vedea mic“); dar deşi mărturisirea este completă, el nu 
mai poate spune „Fă‑mă ca pe unul din argaţii tăi!“. Şi cum ar 
mai fi putut s‑o spună? Poziţia lui de fiu era asigurată în inima 
tatălui, iar aceasta din pricina propriilor sentimente ale tatălui 
său, din dragostea pe care o purta fiului şi din pricina poziţiei 
pe care tatăl însuşi i‑o dădea faţă de el; poziţia tatălui o decidea 
pe cea a fiului. Iată pe ce se întemeiau relaţiile dintre tată şi 
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fiu. Dar aceasta nu era totul. Tatăl îl iubea pe fiul său, oricare 
ar fi fost comportarea lui; totuşi n‑a dorit să‑l aducă în casă 
aşa cum era. Aceeaşi dragoste care‑l primise ca fiu îl dorea în 
casă în starea în care se cuvenea să fie fiul unui asemenea tată. 
Slujitorii sunt îndemnaţi să aducă cea mai frumoasă haină şi 
să‑l îmbrace cu ea; astfel, iubiţi şi primiţi de Dumnezeu în starea 
noastră mizerabilă, suntem apoi îmbrăcaţi în Hristos pentru a 
fi introduşi în casă. Această haină nu o aducem noi, ci ne‑o dă 
Dumnezeul şi Tatăl nostru. Ea este un lucru în întregime nou 
– Hristos Însuşi. Şi astfel devenim „dreptate a lui Dumnezeu 
în El“. Este cea mai frumoasă haină a cerului. De acum totul 
este bucurie, mai puţin în inima fratelui plin de dreptatea lui 
proprie, care îi simbolizează pe iudei. Bucuria este bucuria 
Tatălui, dar toată casa ia parte la ea. Iar fiul cel mare, care nu 
este în casă, ci doar aproape de casă, refuză să intre. El nu vrea 
să aibă nimic de‑a face cu harul, care face dintr‑un fiu risipitor 
subiectul bucuriei şi al dragostei. Totuşi harul se manifestă şi în 
această împrejurarea, pentru că Tatăl iese şi îl roagă să intre. Aşa 
a fost mesajul lui Dumnezeu prin evanghelie pentru iudei; dar 
dreptatea omului, care nu este decât egoism şi păcat, respinge 
harul, iar Dumnezeul nu va abandona harul niciodată, pentru 
că este propria Lui natură. Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu; 
şi El este dragoste.

Această stare de lucruri este deci introdusă în contrast cu 
pretenţiile iudeilor care L‑au respins pe Domnul şi împlinirea 
făgăduinţelor care în El sunt „da“ şi „amin“. Ceea ce dă pacea 
şi caracterizează poziţia noastră potrivit harului, nu sunt 
sentimentele lucrate în inima noastră, deşi ele există acolo cu 
adevărat, ci cele ale lui Dumnezeu Însuşi.

C a p i t o l u l  1 6

Efectul harului asupra conduitei creştinului; 
administratorul necredincios
Vedem aici efectul harului asupra umblării, precum şi 
contrastul (datorită schimbării de dispensaţie) între conduita 
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cerută de creştinism faţă de lucrurile lumii şi poziţia pe care o 
aveau iudeii în această privinţă, care era doar expresia poziţiei 
omului în lumina legii. Învăţătură conţinută în parabola 
administratorului necredincios este confirmată în descrierea 
din parabola cu omul bogat şi Lazăr, în care Duhul Sfânt 
ridică vălul ce acoperă lumea de dincolo, unde este manifestat 
rezultatul conduitei oamenilor.

Omul este administratorul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu 
i‑a încredinţat bunuri. Israel se găsea în mod deosebit în 
această poziţie. Dar omul a fost necredincios şi cu atât mai 
mult Israel. De aceea, Dumnezeu i‑a luat administrarea. Totuşi 
omul dispune încă de aceste bunuri şi le administrează în fapt 
aşa cum făcea Israel în momentul în care Domnul vorbea. Este 
vorba aici de lucrurile de pe pământ, de ceea ce omul poate 
să aibă potrivit cărnii. Deşi şi‑a pierdut administrarea datorită 
necredincioşiei, el dispune încă de lucrurile care i‑au fost 
încredinţate şi se serveşte de ceea ce are pentru a‑şi face prieteni 
printre cei care erau datori stăpânului său, făcându‑le bine. 
Aşa ar trebui să procedeze creştinul cu bunurile pământeşti, 
adică să le folosească pentru alţii, având în vedere viitorul 
lui. Administratorul ar fi putut să ia banii care îi erau datoraţi 
stăpânului său, dar preferă să‑şi facă prieteni cu aceşti bani, 
sacrificând un avantaj prezent pentru un viitor mai bun. Şi 
noi putem să convertim sărmanele bogăţii ale acestei lumi în 
mijloace pentru împlinirea lucrărilor de caritate, fiind noi înşine 
obiecte ale harului; duhul de har care umple inimile noastre ne 
influenţează conduita şi în privinţa lucrurilor trecătoare, aşa 
încât ele pot fi folosite în beneficiul altora. Iar pentru noi efectul 
se va vedea în corturile eterne. Această expresie, „pentru ca 
... ei să vă primească“, este echivalentă cu „pentru ca ... să fiţi 
primiţi“, expresie folosită în Luca pentru a desemna un fapt 
fără a preciza cine sunt cei care fac acel lucru, deşi se spune „ei 
să vă primească“.
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Bogăţiile pământeşti şi cele cereşti
Remarcaţi că bogăţiile de drept ale adevăratului creştin nu 
sunt cele pământeşti, ci cele cereşti. Primele sunt denumite 
„nedrepte“, prin faptul că se află în legătură cu omul căzut, 
şi nu cu omul ceresc, şi nu au avut nici o legătură cu Adam în 
inocenţă.

Contrastul dintre dispensaţia iudaică şi cea creştină
Acum, când se ridică vălul de peste lumea cealaltă, adevărul este 
pus în lumină şi se descoperă clar contrastul dintre cele două 
dispensaţii, iudaică şi creştină. Creştinismul dă pe faţă starea 
acestei lumi, iar în ce priveşte esenţa lui el aparţine cerului. 
Iudaismul, aflat în acord cu principiile guvernamentale ale lui 
Dumnezeu faţă de lume, promitea celor drepţi binecuvântări 
pământeşti. Însă totul era în dezordine în privinţa principiilor 
pe care era întemeiat acest sistem. Capul însuşi al sistemului 
iudaic, Mesia, era respins. Într‑un cuvânt, Israel era privit ca 
responsabil şi falimentar, neputând să se bucure de fericirea 
pământească ce era condiţionată de ascultare. Omul în această 
lume, aflat în aceeaşi poziţie de responsabilitate, nu putea nici el 
să dea mărturie pentru Dumnezeu în privinţa căilor guvernării 
Sale. Va veni o vreme de judecată pe pământ, dar nu a sosit 
încă timpul acela. Iar până atunci, posedarea bogăţiilor nu era 
nicidecum o dovadă a favorii lui Dumnezeu. Aceste posesiuni, 
pentru iudeu, însemna egoism şi indiferenţă faţă de un frate 
sărac aflat la poartă. Descoperirea Domnului aduce cealaltă 
lume în faţa ochilor noştri. Omul pe pământ este o fiinţă căzută 
şi rea. Dacă şi‑a primit aici bogăţiile, înseamnă că a luat partea 
omului păcătos, şi din acest motiv va fi chinuit în lumea cealaltă, 
în timp ce acela pe care l‑a dispreţuit va găsi acolo fericire.

Parabola despre omul bogat şi Lazăr
Aici nu este vorba de ceea ce dă dreptul la a intra în cer, ci de 
principiile care guvernează lumea văzută şi nevăzută, precum 
şi de contrastul care există între ele. Iudeul care a ales această 
lume a pierdut‑o şi pe cealaltă, iar cel pe care‑l considera de 
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dispreţuit se găseşte în sânul lui Avraam. Toate expresiile 
acestei parabole demonstrează că ea este prezentată în legătură 
cu speranţa lui Israel şi cu ideea că bogăţiile ar trebui considerate 
o dovadă a favorii lui Dumnezeu; idee care era falsă chiar şi în 
cazul lui Israel şi care nu ar putea fi reală decât dacă această 
lume ar fi scena fericirii sub guvernarea lui Dumnezeu.

Finalul pildei demonstrează şi mai mult sensul celor 
prezentate. Nefericitul bogat vrea ca fraţii săi să fie avertizaţi 
prin cineva înviat dintre cei morţi. Avraam îi declară 
inutilitatea unui asemenea demers: nu se mai putea face nimic 
cu Israel. Dumnezeu n‑a prezentat pe Fiul Său înviat acestei 
naţiuni care L‑a respins, dispreţuind legea şi profeţii. Mărturia 
dată cu privire la învierea Sa a fost întâmpinată cu aceeaşi 
necredinţă care‑L lepădase în timpul vieţii Sale pământeşti, aşa 
cum şi profeţii fuseseră lepădaţi înainte de El. Nu există nici o 
mângâiere în lumea cealaltă pentru cel care pe pământ respinge 
mărturia cuvântului care se adresează conştiinţei. Adâncul 
ce separă pe cei fericiţi de cei care şi‑au căutat satisfacţia în 
această lume de păcat, este atât de mare încât nu se poate 
traversa; şi nici chiar Domnul înviat dintre cei morţi nu ar avea 
putere de convingere acolo unde Cuvântul fusese respins. 
Toate acestea sunt în relaţie cu judecata asupra iudeilor, care 
avea să pună capăt dispensaţiei legii; aşa după cum parabola 
precedentă arată care trebuie să fie conduita creştinului cu 
privire la lucrurile trecătoare. Toate acestea erau în cele din 
urmă rezultatul harului care aducea mântuirea omului din 
partea lui Dumnezeu manifestat în dragoste şi punea deoparte 
dispensaţia legii şi principiile ei, pentru a introduce lucrurile 
cereşti.

C a p i t o l u l  1 7

Instrucţiuni cu privire la umblarea creştinului; cei zece 
leproşi
Harul este izvorul de putere al umblării creştine şi cel care‑i 
stabileşte regulile. Ca urmare, este pedepsită dispreţuirea celor 
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slabi, iar fratele trebuie să fie iertat fără încetare. Omul dispune, 
ca să zicem aşa, de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, chiar 
dacă aceasta ar fi mică doar cât un bob de muştar. Iar când 
toate lucrurile au fost împlinite de către om, el nu şi‑a făcut 
decât datoria (versetele 5‑10). Apoi în versetele 11‑37 Domnul 
arată ce înseamnă izbăvirea de jugul iudaismului şi judecă 
acest sistem pe care încă îl recunoaşte. Parcurgând Samaria şi 
Galileea, zece leproşi Îi cer de la distanţă să‑i vindece, iar El îi 
trimite la preoţi. Prin aceasta, le spunea de fapt că sunt curaţi. 
Domnul nu‑i trimitea la preoţi pentru ca ei să‑şi recunoască 
întinăciunea, fiindcă ei ştiau bine că sunt leproşi. Dar luându‑L 
pe Isus pe cuvânt, ei se îndepărtează cu încrederea că se vor 
prezenta curaţi înaintea preoţilor şi sunt curăţiţi îndată, aşa 
cum mergeau pe drum. Bucuroşi că au beneficiat de puterea 
Domnului, nouă dintre ei şi‑au continuat drumul spre preoţi 
şi au rămas iudei, refuzând să iasă din vechiul staul. Isus 
cunoştea bine staulul acesta, iar ei Îl recunoşteau numai pentru 
a profita de prezenţa Lui, însă rămânând în continuare acolo 
unde se aflau. Ei erau iudei şi nu găseau nimic care să‑i atragă, 
nici în persoana Domnului, nici în puterea lui Dumnezeu 
manifestată în El. Dar al zecelea lepros, acest sărman străin, 
un samaritean, recunoaşte mâna bună a lui Dumnezeu şi cade 
la picioarele Domnului cu mulţumiri. Iar Domnul îl trimite în 
toată libertatea credinţei: „Ridică‑te şi mergi; credinţa ta te‑a 
vindecat“. El nu mai avea nevoie să meargă la preoţi, fiindcă 
Îl găsise pe Dumnezeu şi sursa de binecuvântare în Hristos. 
El pleacă eliberat de jugul care în curând, din punct de vedere 
juridic, nu mai avea să apese asupra nimănui.

Împărăţia lui dumnezeu şi împăratul se află în mijlocul lor
Împărăţia lui Dumnezeu era acolo pentru cei care puteau s‑o 
discearnă, Împăratul aflându‑Se în mijlocul lui Israel. Este 
adevărat că Împărăţia nu venea în aşa fel încât să atragă atenţia 
lumii. Totuşi ea se afla în lume. Ucenicii vor dori să vadă una 
din zilele de care s‑au bucurat când Domnul era pe pământ 
(versetul 22).
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Apoi Domnul vesteşte ucenicilor Săi care vor fi pretenţiilor 
falşilor hristoşi în vremea când Hristosul adevărat era respins, 
aşa încât poporul va cădea pradă vicleşugurilor vrăjmaşului; 
dar ucenicii trebuiau să se păzească şi să nu‑i urmeze. În legătură 
cu Ierusalimul, ei aveau să fie expuşi la aceste ispite, dar le vor 
putea traversa ţinând cont de îndrumările Domnului.

Zilele de la urmă; reîntoarcerea fiului omului pe pământ
Fiul Omului, în ziua Sa, va fi ca fulgerul; dar, până atunci, 
El urma să sufere mult din partea iudeilor necredincioşi. 
În zilele Fiului Omului va fi la fel ca în zilele lui Noe şi ale 
lui Lot; oamenii se vor simţi confortabil şi vor fi preocupaţi 
cu realizarea proiectelor lor pământeşti, la fel ca în lumea 
surprinsă de potop sau în Sodoma surprinsă de focul din cer. 
Şi la fel va fi şi descoperirea Fiului Omului: publică, strălucită 
şi instantanee. Toate acestea priveau Ierusalimul. Avertizaţi 
în felul acesta, ei trebuiau să încerce să scape de judecata care 
va izbucni la venirea Fiului Omului împotriva cetăţii care 
L‑a respins, pentru că acest Fiu al Omului, pe care nu L‑au 
cunoscut, urma să revină în gloria Sa. Prin urmare, nu trebuiau 
să mai privească în urmă, fiindcă aceasta ar fi însemnat că inima 
lor se lega încă de locul în care urma să se manifeste judecata; 
mai bine să piardă totul, chiar şi viaţa, decât să se asocieze cu 
ceea ce urmează să fie judecat. Dacă cineva ar fi scăpat prin 
necredincioşie de cei care, înaintea de judecata Domnului îi vor 
prigoni pe cei credincioşi, dacă cineva va căuta deci să‑şi scape 
viaţa în felul acesta, totuşi judecata din partea lui Dumnezeu 
îi va atinge pe oameni chiar şi în paturile lor, făcând deosebire 
între doi care se vor găsi acolo, ca şi între două femei măcinând 
la aceeaşi moară.

Caracterul acestei judecăţi arată că nu era vorba de 
nimicirea Ierusalimului prin Titus, ci este prezentată mâna lui 
Dumnezeu, care ştie să discearnă, să ia şi să cruţe. Nu este vorba 
de judecata celor morţi, ci de o judecată pe pământ: unul este 
în pat, altul la moară, unul pe acoperiş, altul la câmp. Preveniţi 
astfel de Domnul, toţi cei care aveau urechi de auzit trebuiau să 
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abandoneze orice lucru şi să nu mai ţină cont de altceva decât 
de Acela venit pentru a judeca. Dacă cineva întreba unde urma 
să aibă loc această judecată, răspunsul era: acolo unde este 
trupul mort; judecata avea să coboare acolo ca vulturii, care 
vin pe neaşteptate şi cărora nu le scapă prada.

C a p i t o l u l  1 8

Stăruinţa în rugăciune: resursa celui credincios în timpul 
judecăţii
În prezenţa întregii puteri a vrăjmaşilor şi persecutorilor (pentru 
că vor fi oameni de felul acesta, cum am văzut, din moment ce 
exista chiar riscul pierderii vieţii), rămăşiţa întristată mai avea 
o resursă, şi anume perseverenţa în rugăciune în orice vreme. 
Aceasta este de fapt resursa credinciosului şi a oricărui om 
care îşi înţelege adevărata poziţie. Dumnezeu va răzbuna pe 
aleşii Săi chiar dacă, pentru exersarea credinţei lor, găseşte cu 
cale să‑i pună la încercare. Dar când va reveni Fiul Omului, 
va găsi El pe pământ această credinţă care nădăjduieşte în 
intervenţia Lui? Întrebare solemnă, al cărei răspuns este lăsat 
în responsabilitatea omului. Această întrebare arată în acelaşi 
timp faptul că va fi puţin probabil că se va găsi credinţă pe 
pământ, deşi ea ar trebui să existe. Totuşi acolo unde credinţa 
există, ea este plăcută Celui care o caută şi ea nu va fi nici 
dezamăgită în aşteptările ei, nici dată de ruşine.

Cele doua aspecte în care împărăţia este prezentată în 
ultimele zile; ziua judecăţii celor nelegiuiţi
Împărăţia este prezentată în două feluri în mijlocul iudeilor 
în vremea de atunci, şi anume: în Persoana lui Isus care era 
atunci prezent (capitolul 17.21); apoi în executarea judecăţii în 
mijlocul căreia cei aleşi vor fi cruţaţi, răzbunarea lui Dumnezeu 
exercitându‑se în favoarea celor aleşi; de aceea credincioşii 
trebuiau doar să caute să‑I placă lui Dumnezeu, indiferent cât 
de comodă sau de vrăjmaşă ar fi fost lumea. Aici este vorba de 
judecata celor răi şi nu de răpirea celor drepţi la cer; aceştia din 
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urmă sunt mai degrabă prefiguraţi de Enoh şi de Avraam, iar 
cei care sunt cruţaţi în timpul judecăţii au ca simbol pe Noe şi 
pe Lot. Există totuşi persecutori faţă de care rămăşiţa trebuie să 
fie răzbunată. Versetul 31 din capitolul 17 ne arată că rămăşiţa 
nu trebuie să se gândească decât la judecată şi să nu se lege de 
nimic din punct de vedere omenesc; într‑un astfel de moment 
cei care vor face parte din rămăşiţă vor trebui să spere numai 
în Dumnezeu, fiind cu totul detaşaţi de pământ.

Caracterul potrivit împărăţiei lui dumnezeu: duhul smerit 
al copilaşilor
În versetul 9 din capitolul 18 Domnul reia descrierea caracterului 
pe care cineva trebuia să‑l aibă pentru a intra în Împărăţie 
în vremea de atunci, urmându‑L pe El. De la versetul 351, se 
apropie istoric marele punct de tranziţie. Versetul 8 al acestui 
capitol încheie avertismentul profetic cu privire la zilele din 
urmă. Domnul continuă apoi să arate care sunt caracterele 
personale în armonie cu starea de lucruri introdusă prin har. 
Astfel propria dreptate este departe de a asigura intrarea în 
Împărăţie (versetele 9‑14): cel mai mizerabil păcătos care îşi 
recunoştea păcatul era îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu mai 
degrabă decât cel care se vedea drept. Cel care se înalţă va fi 
smerit, iar cel care se smereşte va fi înălţat. Ce model şi martor 
al acestui adevăr a fost însuşi Domnul Isus.

Apoi este prezentat caracterul unui copil, mic, simplu, care 
crede ce i se spune, care are mică importanţă în proprii săi ochi, 
constrâns să cedeze înaintea tuturor, duh care se potriveşte 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Ce alt duh ar putea fi admis de 
Domnul în Împărăţie?

1 Cazul orbului de la Ierihon este, aşa cum am remarcat (în toate 
Evangheliile sinoptice) la începutul ultimilor evenimente din viaţa 
pământească a lui Hristos.
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Tânărul bogat şi binecuvântările temporale în contrast cu 
lepădarea lui Hristos
În plus, principiile Împărăţiei în forma pe care ea a luat‑o în 
urma respingerii lui Isus, se aflau într‑un contrast total cu 
binecuvântările temporale legate de ascultarea de Lege, oricât 
de bună ar fi fost această Lege la locul ei. Nu exista nici un fel 
de bunătate în om; Dumnezeu singur este bun (versetul 18 şi 
următoarele).

Tânărul, care în aspectele exterioare ale umblării sale păzise 
acesta Lege, este chemat să părăsească totul pentru a‑L urma 
pe Domnul. Isus cunoştea împrejurările acestui tânăr, precum 
şi inima sa; şi El pune degetul pe pofta care domnea acolo, 
alimentată de averea pe care o poseda. „Îţi lipseşte un lucru: 
vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoara în ceruri; şi 
vino, urmează‑Mă“. Trebuia să vândă tot şi să‑L urmeze pe Isus, 
iar apoi să se bucure de o comoară în ceruri. Dar tânărul pleacă 
întristat de tot. Bogăţiile care în ochii oamenilor păreau un semn 
al favorii lui Dumnezeu, nu erau decât un obstacol atunci când 
era vorba de inimă şi de cer. În acelaşi timp, Domnul arată că 
omul, care ar fi abandonat pentru Împărăţia lui Dumnezeu tot 
ceea ce are preţ în ochii lui, urma să primească mult mai mult 
în această lume, iar în veacul viitor, viaţa eternă. Să remarcăm 
cum Domnul prezintă aici un principiu universal în raport cu 
Împărăţia (versetele 21‑34).

Drumul către cruce
Domnul, în drum spre Ierusalim, îi ia pe ucenici de o parte şi le 
arată clar că El avea să fie predat, maltratat şi omorât, apoi urma 
apoi să învie; lucruri din care ucenicii nu înţeleg nimic, deşi erau 
împlinirea cuvintelor profeţilor. Dacă Domnul trebuia să facă 
parte de crucea Sa celor care doreau să‑l urmeze, atunci trebuia 
mai întâi să o poarte El Însuşi. El urma să meargă înaintea 
oilor Lui pe această cale de lepădare de sine şi devotament; şi 
urma să treacă singur pe drumul acesta, pentru că picioarele 
poporului Său nu ajunseseră niciodată aici, nici nu ar fi putut 
ajunge decât călcând pe urmele Lui.
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Ultima vizită a domnului la Ierusalim
De aici, de la versetul 35, începe istoria ultimului drum al 
Domnului la Ierusalim. El Se va prezenta din nou şi pentru 
ultima dată, ca Fiu al lui David, punând înaintea conştiinţei 
naţiunii drepturile Sale în virtutea acestui titlu, arătând în 
acelaşi timp consecinţele respingerii Sale.

Aproape de Ierihon1, cetatea blestemului, El redă vederea 
orbului care crede în titlul Său de Fiu al lui David. Aceasta s‑a 
întâmplat cu cei dintre iudei, care au crezut şi L‑au urmat; şi ei 
urmau să vadă lucruri mai mari decât acestea.

C a p i t o l u l  1 9

Harul aduce mântuire în Ierihon pentru cel pierdut
Intrat în Ierihon, Isus prezintă măreţia harului în ciuda duhului 
fariseilor, şi îl recunoaşte pe Zacheu ca fiind fiu al lui Avraam 
deşi, este adevărat, el se afla într‑o poziţie nepotrivită. Totuşi, 
prin har, el avea o conştiinţă delicată şi o inimă generoasă2. 
Harul făcea ca faptul că era vameş să nu constituie în ochii 
Domnului o piedică în a‑l considera fiu al lui Avraam (altfel 
cine ar fi putut să primească oare vreo binecuvântare?), şi să 
nu stingherească ajungerea mântuirii la cei care erau pierduţi, 
din moment ce mântuirea intra odată cu Isus în casa acestui 
fiu al lui Avraam. Isus aducea mântuirea oricui trebuia să o 
moştenească.

1 În Luca, venirea Domnului la Ierihon este prezentată ca una dintre 
etapele călătoriei Sale mai lungi care începe în versetul 51 din capitolul 9. 
El întâlneşte de fapt pe acest orb la ieşirea şi nu la intrarea în Ierihon. 
Aici însă lucrurile sunt redate într‑un fel general, nu cronologic, ci menit 
să scoată în evidenţă ordinea morală din context – de aceea istoria lui 
Zacheu apare după prezentarea împrejurării cu orbul.

2 Nu mă îndoiesc că Zacheu prezintă lui Isus lucrurile pe care obişnuia 
să le facă, înainte ca Domnul să vina la el. Totuşi, în acea zi a intrat 
mântuirea în casă la el.
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Vestirea plecării domnului; responsabilitatea slujitorilor 
săi în timpul absenţei sale
Totuşi Domnul nu le ascunde plecarea Sa şi caracterul pe care 
Împărăţia urma să‑l ia în absenţa Lui. Iudeii erau preocupaţi de 
Ierusalim şi aşteptau curând instaurarea Împărăţiei, de aceea 
Domnul trebuie să le explice lucrurile care urmau să se întâmple 
(versetul 11 şi următoarele). El este Cel care urmează să plece şi 
să primească o Împărăţie, urmând să revină; până atunci El 
încredinţează bunurile Sale (darurile Duhului) slujitorilor Săi 
pentru a fi puse în valoare în timpul absenţei Sale. Diferenţa 
dintre pilda de aici şi cea din Matei 25 este următoarea: în 
Matei este prezentată suveranitatea şi înţelepciunea Celui care 
dă talanţii, şi care dăruieşte potrivit aptitudinii fiecărui slujitor; 
în timp ce în descrierea lui Luca se scoate în evidenţă, în mod 
deosebit, responsabilitatea slujitorilor, care au primit fiecare 
aceeaşi sumă. Aici unul aduce mai mult profit decât altul, 
pentru interesul Stăpânului său; de asemenea nu se spune ca 
în Matei „intră în bucuria Stăpânului tău“ expresie minunată 
adresată tuturor de a intra în aceeaşi parte de binecuvântare, 
care reprezintă măsura cea mai înaltă a fericirii. Aici se spune 
unuia: „primeşte autoritate peste zece cetăţi, iar altuia peste 
cinci cetăţi“, adică este dată fiecăruia o parte în gloria Împărăţiei 
potrivit cu slujirea lui. Slujitorul nu pierde ceea ce a câştigat, 
deşi cele câştigate aparţin de fapt Stăpânului; dar slujitorul se 
bucură de câştigul său, cu excepţia celui care nu a folosit mina 
încredinţată, mină dată aceluia care câştigase zece. Ceea ce 
am câştigat aici, în spiritualitate, în pricepere şi în cunoaşterea 
lui Dumnezeu prin Duhul, nu este pierdut în lumea viitoare, 
dimpotrivă, vom primi mai mult. Gloria moştenirii ne este 
dată şi ea potrivit lucrării noastre, dar totul este har.

Vestirea lepădării lui Isus de către iudei
Dar mai este un element în istoria Împărăţiei. Concetăţenii 
omului de neam ales, iudeii, nu numai că şi‑au respins 
Împăratul, dar atunci când El a plecat să Îşi primească 
Împărăţia, au trimis în urma Lui un mesager, pentru a‑I spune 
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că nu doresc ca El să împărăţească peste ei. Astfel iudeii, atunci 
când Petru în Fapte 3 le arată păcatul lor, şi le vesteşte (dacă ei 
s‑ar fi pocăit) revenirea lui Isus şi odată cu El a vremurilor de 
înviorare, resping această mărturie şi, ca să zicem aşa, îl trimit 
pe Ştefan în urma lui Isus pentru a confirma faptul că nu Îl 
vor sub nici o formă. Astfel această naţiune stricată este deja 
judecată pentru momentul când Domnul va reveni în glorie. 
Vrăjmaşii declaraţi ai lui Hristos vor primi răsplata răzvrătirii 
lor.

Ultima prezentare a împărăţiei făcută de domnul către 
locuitorii Ierusalimului
După ce Isus declară starea prezentă şi starea viitoare a 
Împărăţiei, vine pentru a o prezenta într‑o ultimă încercare, în 
propria Sa persoană, înaintea locuitorilor Ierusalimului, potrivit 
profeţiei din Zaharia 11. În studiul Evangheliilor după Matei şi 
Marcu, am meditat deja asupra acestei scene remarcabile, cel 
puţin în aspectele ei generale, dar câteva detalii se cer prezentate 
aici. Toată mulţimea ucenicilor Săi se reuneşte în locul în care 
Mântuitorul Îşi face intrarea; ucenicii şi fariseii sunt puşi în 
contrast. Ierusalimul se afla în ziua cercetării sale, pe care 
însă nu o recunoaşte. Din gura ucenicilor mişcaţi de Duhul 
lui Dumnezeu se aud cu această ocazie cuvinte remarcabile. 
Dacă ar fi tăcut ei, pietrele ar fi strigat pentru a proclama gloria 
Celui respins. Iar aici ucenicii în aclamaţiile lor triumfătoare nu 
salută doar partea pământească a Împărăţiei, ca în Matei; acolo, 
aşa cum am văzut, ucenicii strigă: „Osana, Fiul lui David!“ şi 
„Binecuvântat este Cel care vine în Numele Domnului! Osana 
în locurile preaînalte!“ În fond, cele două afirmaţii exprimă 
acelaşi lucru; dar aici este mai mult. Nu se mai spune nimic 
despre Fiul lui David. Sigur că El este Împăratul care vine în 
Numele Domnului. Dar aici nu mai este prezentată rămăşiţa lui 
Israel care caută izbăvirea în Numele lui David, recunoscând că 
acest titlu aparţine lui Isus, ci aici se spune: „Pace în cer în cele 
preaînalte!“ Împărăţia este privită aici ca depinzând de pacea 
statornicită în locurile cereşti; Fiul Omului, ridicat în înălţime 
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şi biruitor al lui Satan, a împăcat cerurile, iar gloria harului este 
întemeiată acolo pe persoana Sa, spre slava eternă şi supremă 
a Dumnezeului dragostei. Împărăţia pe pământ este doar o 
consecinţă a acestei glorii întemeiate prin har. Puterea care l‑a 
alungat pe Satan, statorniceşte pacea în ceruri. În versetul 14 
din capitolul 2 al acestei Evanghelii, găsim în harul celebrat 
de îngeri: „Glorie lui Dumnezeu în locurile preaînalte; iar pe 
pământ pace şi bună plăcere (a lui Dumnezeu) în oameni“. 
Pentru întemeierea Împărăţiei se face pace în cer, iar gloria lui 
Dumnezeu este în întregime statornicită în locurile cele mai 
înalte.

Domnul plânge pentru Ierusalim; prezentarea distrugerii 
cetăţii; via este dată altora
Vedem aici cum Domnul, apropiindu‑Se de cetate, plânge pentru 
ea (versetul 41), ceea ce nu se spune în Matei, unde, discutând 
cu iudeii, Isus le prezintă cetatea ca aceea care respinsese şi 
omorâse pe profeţi şi era din acea clipă, până la întoarcerea 
Lui, sortită pustiirii. Domnul Însuşi, ca fiind Emanuel, fusese 
respins în modul cel mai josnic, El care de atâtea ori ar fi vrut 
să strângă sub aripile Sale pe copiii acestei cetăţi.

Iată ceasul cercetării ei, pe care nu l‑a cunoscut. Dacă ar 
fi răspuns măcar în această clipa chemării pe care i‑o adresa 
Dumnezeul ei...! Dar ea este abandonata în mâinile naţiunilor, 
vrăjmaşii ei, care nu vor lăsa piatră peste piatră în ea. Adică 
din pricină că n‑a cunoscut faptul că fusese cercetată de 
Dumnezeu, în har, în persoana lui Isus, ea urma să fie pusă 
deoparte. Mărturia nu continuă dincolo de momentul acesta, 
ci se face loc pentru o altă ordine de lucruri.

Ceea ce Domnul vestea aici era distrugerea cetăţii prin 
Titus. Domnul are în vedere caracterul moral al templului 
(versetul 46). Duhul nu menţionează aici că templul ar fi o 
casă de rugăciune pentru toate popoarele, făcând astfel din acest 
templu un centru de închinare şi pentru alţii din afara lui Israel. 
În acelaşi sens, în capitolul 20.16 se spune ca va da via altora. 
„Via o va da altora.“ Au căzut peste piatra de poticnire, iar când 
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ea va cădea asupra lor – la venirea lui Isus pentru judecată – ea 
îi va spulbera.

C a p i t o l u l  2 0

Răspunsul către saduchei; certitudinea învierii şi a vieţii 
viitoare
În răspunsul adresat saducheilor sunt adăugate trei lucruri 
importante faţă de ce se spune în Matei 22. Domnul nu vorbeşte 
numai de starea celor înviaţi şi de certitudinea învierii, ci 
adaugă: 1. Un veac în care nu va ajunge decât o anumita clasă 
de oameni, care va fi considerată vrednică pentru aceasta; o 
înviere distinctă doar a celor drepţi (versetul 35). 2. El spune ca 
această clasă se compune din fii ai lui Dumnezeu, fiindcă sunt 
fii ai învierii (versetul 36). 3. În timp ce aşteaptă această înviere, 
sufletele sunt vii: toţi sunt vii pentru Dumnezeu, deşi lucrul 
acesta este ascuns de ochii oamenilor (versetul 38).

Caracteristicile şi diferenţele dintre relatările din matei şi 
Luca cu privire la discursul profetic al domnului
Parabola nunţii prezentată în Matei 22 este omisă aici; 
am regăsit‑o în capitolul 14 din Luca, dar cu anumite 
detalii caracteristice şi anume o misiune, pe străzile cetăţii, 
destinată celor dispreţuiţi din mijlocul naţiunii, detalii care 
nu sunt prezentate în Matei 22 unde este relatată judecarea 
Ierusalimului, înainte de anunţarea evanghelizării neamurilor. 
În Luca se prezintă harul, starea morală a omului înaintea lui 
Dumnezeu şi noua ordine de lucruri întemeiată pe respingerea 
lui Hristos. Nu voi mai stărui asupra punctelor comune din 
Luca şi Matei.

Cei doi evanghelişti se suprapun bineînţeles în aspectele 
esenţiale referitoare la necredinţa iudeilor şi la consecinţele ei. 
Dacă vom compara Matei 23 cu Luca 20.45‑47 vom observa 
imediat motivul diferenţei. În Luca, Duhul ne oferă în trei 
versete ceea ce din punct de vedere moral îi pune deoparte 
pe cărturari; dar în Matei este dezvoltată toată poziţia lor în 
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raport cu dispensaţia Legii, înainte de manifestarea lui Mesia 
în glorie. Ei sunt priviţi pe de o parte ca având o anumită 
autoritate asupra altora, prin faptul că stăteau pe scaunul lui 
Moise, şi pe de altă parte ca vinovaţi înaintea lui Dumnezeu 
tocmai în acest loc.

C a p i t o l u l  2 1

Caracterul evangheliei după Luca
Cuvântările Mântuitorului în acest capitol ilustrează într‑un 
mod deosebit caracterul acestei Evanghelii. Duhul de har 
contrastând cu cel iudaic se regăseşte în istorisirea cu darul 
văduvei sărace. Dar profeţia Mântuitorului prezentată în cele 
ce urmează impune o cercetare mai detaliată. Versetul 6, aşa 
cum am spus la sfârşitul capitolului 19, nu vorbeşte decât de 
distrugerea Ierusalimului de atunci, care avea să aibă loc prin 
intervenţia romanilor. Întrebarea ucenicilor se raportează la 
acelaşi eveniment; ei nu vorbesc nimic despre sfârşitul veacului. 
Dar Domnul prezintă îndatoririle ucenicilor în împrejurările ce 
aveau să preceadă acel ceas (sfârşitul veacului). În versetul 8 
El spune, ceea ce nu regăsim şi în Matei, că „vremea este 
aproape“ şi intră în mult mai multe detalii cu privire la lucrarea 
ucenicilor în acea perioadă de care le vorbeşte. El îi încurajează 
şi le promite ajutorul necesar pentru dificultăţile prin care vor 
trece: persecuţiile vor deveni un prilej ca ei să dea mărturie 
(versetele 11‑19). Textele paralele din Matei nu prezintă aceste 
detalii cu privire la ucenici; ele tratează în acelaşi sens ca Luca, 
starea generală a lucrurilor pentru vremea de atunci, în schimb 
adaugă amănunte cu privire la situaţia iudeilor, mai ales a 
acelora care mărturiseau mai mult sau mai puţin că au primit 
Cuvântul. Tot ceea ce priveşte mărturia, prezentată în raport 
cu Israel, dar extinzându‑se şi asupra naţiunilor, se găseşte în 
primele paisprezece versete din Matei 24. În Luca 21, această 
mărturie este prezentată ca slujba pe care urmau să o aibă 
ucenicii până în clipa în care judecata lui Dumnezeu va pune 
definitiv capăt la ceea ce s‑a încheiat de drept prin respingerea 
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lui Hristos. În consecinţă Domnul nu spune nimic în versetul 20 
despre urâciunea pustiirii din Daniel; vorbeşte despre asediul 
Ierusalimului şi despre apropiata nimicire a acestei cetăţi, dar 
nu şi despre sfârşitul veacului ca în Matei. Acestea vor fi „zile 
de răzbunare“ asupra iudeilor, care prin respingerea Domnului 
au umplut paharul răzvrătirii lor şi astfel „Ierusalimul va fi 
călcat în picioare de naţiuni până se vor împlini vremurile 
naţiunilor“, adică acele timpuri destinate stăpânirii neamurilor 
potrivit cu planul lui Dumnezeu descoperit în profeţiile lui 
Daniel. Aceasta este perioada în care noi trăim acum.

Aici este o întrerupere în cuvântarea Domnului, pentru că 
El a încheiat de fapt subiectul principal, dar mai rămâneau de 
descoperit câteva evenimente care vor avea loc spre sfârşitul 
acestei perioade de supremaţie a naţiunilor.

Sfârşitul veacului; venirea fiului omului
De remarcat de asemenea că necazul cel mare nu este 
pomenit aici, deşi împrejurările despre care vorbeşte Luca în 
versetele 20‑23, reprezintă începutul judecăţii care nu se va 
încheia decât atunci când timpul de necaz pentru Ierusalim va 
fi împlinit şi nelegiuirea lui iertată (Isaia 40.1‑2). Este o mare 
mânie asupra acestui popor şi un necaz cum s‑a întâmplat şi 
în timpul asediului Ierusalimului de către armatele lui Titus; şi 
iudeii au fost duşi în robie. Dar nu se spune ca în Matei, „îndată 
după acele zile de necaz“. Totuşi, fără a fi desemnată perioada, 
după ce a vorbit despre timpurile neamurilor, Domnul arată 
că vine sfârşitul veacului. Atunci vor fi semne în ceruri şi 
strâmtorare pe pământ, un zbucium puternic în mulţimile 
oamenilor. Inimile cuprinse de o spaimă apocaliptică prevăd 
deja calamităţile care urmează să vină; căci toate sferele de 
autoritate şi de guvernare ale oamenilor vor fi atunci clătinate. 
Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului, odinioară respins pe 
pământ, venind din cer cu însemnele lui Yahve, cu putere şi 
cu mare glorie (versetul 27) – pe acelaşi Fiu al Omului, care 
constituie tema acestei Evanghelii. Profeţia se încheie în acest 
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punct. Nu găsim aici ca în Matei strângerea laolaltă a celor aleşi 
din Israel, care fuseseră împrăştiaţi.

Îndemnuri la veghere
Ceea ce urmează, versetul 28 şi următoarele, conţine îndemnuri 
al căror scop este să prezinte vremea de încercare ca pe un 
semn de izbăvire pentru credinţa acelora care, încrezându‑se 
în Domnul, ascultă de glasul slujitorului Său. În ce priveşte 
„generaţia aceasta“ (expresie deja explicată în Matei), ea nu 
va trece până când toate aceste se vor împlini. Timpul care se 
scurge după dărâmarea Ierusalimului până la sfârşit nu este 
precizat. Lucrurile cereşti nu se măsoară cu date. De altfel, 
momentul arătării Fiului Omului este ţinut ascuns în gândurile 
Tatălui; totuşi cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele lui Isus 
nu vor trece. Apoi, din pricină că se aflau pe pământ, ucenicii 
trebuiau să vegheze ca inimile să nu le fie îngreunate cu lucruri 
care să îi antreneze în lume, în mijlocul căreia trebuiau să fie 
martori. Pentru că ziua aceea avea să vină ca un laţ peste toţi 
aceia care îşi au locuinţa pe acest pământ, adică aceia care 
sunt înrădăcinaţi în acesta lume. Vegherea şi rugăciunea erau 
o îndatorire pentru ucenici ca să scape de aceste judecăţi şi 
să stea în picioare înaintea Fiului Omului. Aici se regăseşte 
subiectul principal din Luca: Fiul Omului şi o stare a oamenilor 
în raport cu ceea ce este El. A fi împreună cu El ca cei scăpaţi 
de judecăţile abătute asupra pământului, a fi dintre cei o sută 
patruzeci şi patru de mii pecetluiţi de pe muntele Sionului, va 
fi o împlinire a acestei binecuvântări, însă nu este indicat un loc 
anume. Presupunând credincioşia în cei cărora Domnul li Se 
adresa în mod personal, cuvintele Lui trebuiau să trezească în 
ei o speranţă ce avea să fie împlinită într‑un fel mai minunat, în 
prezenţa Sa cerească, în ziua gloriei.
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C a p i t o l u l  2 2

Viaţa pământească a domnului se apropie de sfârşit; marii 
preoţi şi iuda; paştele
Aici începe istorisirea finalului vieţii pământeşti a 
Mântuitorului. Marii preoţi, temându‑se de popor, căutau 
un mod să‑L omoare pe Isus. Iuda, sub influenţa lui Satan, 
se oferă ca instrument pentru prinderea lui Isus departe de 
mulţime. Sosind ziua Paştelui, Domnul Îşi continuă lucrarea de 
dragoste în împrejurările în care Se găsea. Voi accentua acele 
împrejurări care scot în evidenţă în mod deosebit caracterul 
acestei Evanghelii, anume schimbările introduse în mod direct 
şi imediat în perspectiva morţii Domnului. Astfel Isus începe 
prin a spune alor Săi: „Am dorit mult să mănânc paştele acesta 
cu voi înainte de a pătimi; pentru că vă spun că nicidecum nu 
voi mai mânca din el, până când va fi împlinit în Împărăţia lui 
Dumnezeu“ (capitolul 22.15‑16). Apoi, luând paharul, le‑a spus: 
„Pentru că vă spun că nicidecum nu voi mai bea din rodul viţei, 
până când nu va veni Împărăţia lui Dumnezeu“ (versetul 18). 
El nu va mai bea vin până când nu va veni Împărăţia lui 
Dumnezeu. Domnul nu spune, ca în alte texte, ca îl va bea 
nou în Împărăţia Tatălui, ci doar că nu‑l va mai bea până când 
nu va veni Împărăţia. La fel cum timpurile neamurilor sunt 
prezentate ca stare actuală, tot aşa termenul de „Împărăţie“ nu 
indică aici mileniul, ci creştinismul, adică Împărăţia în forma 
ei actuală. Observaţi de asemenea ce expresie de afecţiune faţă 
de ucenicii Săi este în această împrejurare. Inima Sa simţea 
nevoia de a da această ultimă mărturie a dragostei înainte să‑i 
părăsească.

Temelia noului legământ
Noul legământ este întemeiat pe sângele care este băut aici ca 
un simbol. Vechiul legământ fusese dat deoparte şi era nevoie 
de sânge pentru a întemeia legământul nou. Acesta nu fusese 
încă stabilit (va intra în vigoare pentru Israel într‑o vreme 
viitoare), dar dinspre Dumnezeu totul era deja realizat. Sângele 
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nu era vărsat pentru a da tărie unui legământ de judecată ca 
cel dintâi, ci era vărsat pentru cei care‑L primeau pe Isus până 
într‑o vreme viitoare când legământul va fi stabilit în fapt cu 
Israel.

Ignoranţa şi nevinovăţia ucenicilor
Ucenicii credeau cuvântul lui Isus că unul dintre ei Îl va 
trăda, dar se întrebau unii pe alţii cine era acela care o va 
face (versetul 23 şi următoarele). Este o expresie frapantă a 
credinţei în tot ceea ce Domnul le spunea (pentru că nici unul 
dintre ei nu avea o conştiinţă rea, în afară de Iuda) şi care 
mărturiseşte despre nevinovăţia lor. Ei priveau în acelaşi timp 
Împărăţia dintr‑o perspectivă firească şi îşi disputau dreptul 
de a ocupa primul loc în ea, făcând aceasta chiar înainte de 
momentul crucii şi la masa la care Domnul le dădea ultimele 
dovezi ale dragostei Sale. Exista adevăr în inima lor, dar ce 
stare avea acesta inimă! În ce‑L priveşte pe El, luase locul cel 
mai de jos, care se potriveşte întotdeauna cel mai bine cu slujba 
dragostei, un loc pe care numai El l‑a luat. Ucenicii trebuiau 
să‑l urmeze cât mai de aproape cu putinţă, iar El în harul Său 
urma să recunoască acesta atitudine, ca şi cum le‑ar datora El 
Însuşi ceva pentru acesta, îngrijind de ei în vremea încercărilor 
de pe pământ. Va ţine într‑adevăr cont de toate acestea, iar în 
ziua Împărăţiei ei vor sta pe douăsprezece tronuri, căpetenii 
ale acestui Israel în mijlocul căruia L‑au urmat.

Cernuţi de satan şi susţinuţi prin rugăciunea domnului
Dar Isus trebuia să treacă prin moarte, iar ucenicii Săi nu 
puteau să‑L urmeze şi în acelaşi timp să‑şi păstreze viaţa pe 
pământ; ce ocazie era aceasta ca vrăjmaşul să‑i cearnă! Tot ceea 
ce aparţinea unui Mesia în viaţă era răsturnat total, iar drumul 
ducea la moarte. Cine urma să treacă prin ea? Satan vroia să 
profite de aceasta şi căuta să‑i cearnă pe ucenici. Ei nu puteau să 
scape de această cernere, din moment ce Domnul Însuşi urma 
să treacă prin moarte, iar speranţa lor era în El. Iar Domnul nu 
caută să‑i scape pe ucenici de această cernere. Carnea trebuie 
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să fie supusă testului morţii. Dar El mijloceşte pentru ca să nu 
se piardă credinţa unuia dintre ei pe care îl numeşte în mod 
deosebit. Simon, plin de o energie potrivit cărnii, era mai 
expus decât toţi ceilalţi pericolului unei încrederi înşelătoare 
în sine însuşi ca rod al cărnii. Petru ştia ce trebuia să facă, însă 
carnea nu‑l putea susţine nicidecum la aceasta. Totuşi ca obiect 
al harului din partea Domnului, el avea să fie întărit tocmai 
prin intermediul căderii sale. Va şti pe viitor pe deoparte ce 
înseamnă carnea şi va cunoaşte pe de altă parte perfecţiunea 
harului, fiind capabil astfel să‑i întărească pe fraţii Săi. Petru 
pretinde că va ieşi biruitor din toate, chiar şi din acele lucruri 
în care avea să falimenteze lamentabil. Domnul îl avertizează 
pe scurt cu privire la apropiata sa cădere.

Domnul le anunţă schimbarea ce urma să aibă loc în 
timpul absenţei sale
Isus Se foloseşte de această ocazie pentru a‑i preveni pe ucenici 
cu privire la schimbarea totală ce va interveni în poziţia lor şi 
în principiile relaţiilor lor cu El. În locul unui Mesia care Se 
îngrijea de ei pe pământ, vor avea un Mântuitor respins aici, 
dar înălţat, iar ei vor fi aparent expuşi valurilor acestei lumi. În 
vremea prezenţei Sale pe pământ, adevăratul Mesia, Emanuel, 
îi păzise în toate greutăţile atunci când îi trimisese în mijlocul 
iudeilor. Nu le lipsise nimic. Dar de acum înainte (Împărăţia 
nefiind venită pe pământ în putere), ei urmau să fie ca şi El 
ţinta dispreţului şi a violenţei; şi, omeneşte vorbind, aveau 
să‑şi poarte singuri de grijă. Petru, prompt ca întotdeauna 
şi luând cuvintele lui Hristos în sens literal, ia cuvântul şi îşi 
exprimă aceste gânduri, aducând două săbii. Domnul îl opreşte 
printr‑un cuvânt prin care îi arată cât de inutil ar fi dacă ar 
continua cu explicaţiile; ucenicii nu erau în stare să înţeleagă 
gândul Lui atunci. În ce‑L priveşte pe Isus, El Îşi urmează cu 
o linişte perfectă obiceiurile zilnice. Marcat în duh de lucrurile 
care aveau să se întâmple, El îi îndeamnă pe ucenici să se roage 
ca să nu intre în ispită; adică momentele în care ei urmau să fie 
puşi la încercare să însemne pentru ei ascultarea de Dumnezeu 
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şi umblarea împreună cu El, şi nu o ocazie de a se îndepărta de 
El. Există astfel de momente, dacă Dumnezeu le îngăduie, în 
care totul este pus la încercare prin puterea vrăjmaşului.

Ghetsimani; omul perfect şi dependent
Dependenţa Domnului ca om este apoi evidenţiată în modul 
cel mai mişcător. Întreaga scenă din Ghetsimani şi de la cruce, 
reprezintă în Luca descrierea Omului în întregime dependent. 
El Se roagă; Se supune voinţei Tatălui Său, iar un înger Îl 
întăreşte potrivit cu slujba pe care o avea faţă de Fiul Omului1.

1 Comparând această descriere cu cele din alte Evanghelii, găsim 
detalii de un interes deosebit care demonstrează caracterul Evangheliei 
după Luca. Lupta Domnului în Ghetsimani este prezentată de Luca 
într‑un mod mai intens decât în oricare alte Evanghelii; dar pe cruce Îl 
regăsim pe Isus deasupra suferinţelor pe care trebuie să le traverseze; 
ele nu sunt exprimate; El le domină. Iar ceea ce este scos în evidenţă 
nu este aspectul divin ca în Ioan, unde nu se prezintă deloc agonia din 
Ghetsimani. Acolo simplul fapt că Domnul Se numeşte pe Sine, face ca 
adversarii Lui să dea înapoi şi să cadă la pământ. Iar pe cruce nu se spune 
nimic despre strigătul „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M‑ai părăsit“, ci se spune doar că El Şi‑a încredinţat duhul în mâinile 
lui Dumnezeu. Dar în Luca nu este aşa. Aici Îl vedem pe Omul durerilor 
în Ghetsimani, realizând în toată profunzimea adâncul suferinţelor care 
se găseau înaintea Lui, şi privind la Tatăl Său. „Şi fiind în luptă grea Se 
ruga şi mai fierbinte“. Pe cruce, Luca Îl prezintă pe Acela care, ca Om, 
S‑a plecat în faţa dorinţei Tatălui Său; vedem calmul Celui care, oricât de 
mari erau durerea şi suferinţa, Se afla deasupra acestor lucruri. El spune 
femeilor care plâng să se plângă pe ele şi nu pe El, copacul verde; pentru 
că judecata se apropia. El Se roagă pentru cei care Îl răstignesc; vorbeşte 
de pace şi de bucurie cerească sărmanului tâlhar convertit; El urma să 
intre în paradis înainte de manifestarea văzută a Împărăţiei. La fel sunt 
prezentate lucrurile în privinţa morţii Sale. În Ioan se spune că Şi‑a dat 
duhul, dar aici: „Tată în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul“. În moarte 
El Îşi încredinţează duhul Aceluia pe care Îl cunoaşte, El Omul care Îl 
cunoştea pe Dumnezeu ca Tată al Său şi în care Îşi punea încrederea. În 
Matei vedem părăsirea din partea lui Dumnezeu şi ceea ce a simţit atunci 
inima lui Hristos. Dar caracterul Evangheliei după Luca, descoperindu‑L 
pe Hristos ca Omul desăvârşit prin excelenţă, este de un interes deosebit 
pentru noi. El traversează suferinţele împreună cu Dumnezeu, apoi, 
într‑o pace perfectă, Se situează deasupra lor. Are o deplină încredere în 
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Apoi într‑o luptă care atinge adâncurile sufletului Său, El 
ajunge să Se roage şi mai stăruitor. El este perfect ca Om în 
dependenţa Lui. Intensitatea luptei face să se amplifice relaţia 
Lui cu Tatăl. În ce‑i priveşte pe ucenici, ei sunt copleşiţi de 
simpla umbră a lucrurilor care Îl făcuseră pe Isus să Se roage; ei 
se refugiază în uitarea pe care o aduce somnul. Dar Domnul, cu 
răbdarea harului, repetă avertismentul Său. Apoi soseşte ceata 
celor care doreau să‑L prindă (versetul 47 şi următoarele); iar 
Petru, încrezător în sine, deşi fusese avertizat şi dormea în timp 
ce ispita se apropia şi Isus Se ruga, loveşte cu sabia tocmai în 
clipa în care Isus Se lăsa dus ca un miel la măcelărie; iar apoi, 
vai!, se leapădă de Isus chiar atunci când El mărturisea adevărul. 
Dar oricât de mult a fost Domnul supus voinţei Tatălui Său, 
El face să se vadă clar că puterea nu L‑a părăsit nicidecum şi 
vindecă rana pe care Petru o făcuse slujitorului marelui preot. 
După aceea El Se lasă dus, mulţumindu‑Se doar să remarce în 
faţa acelei cete că era „ceasul şi puterea întunericului“; tristă şi 
teribilă asociere.

Încercarea lui Petru; fiul omului este fiul lui dumnezeu
În toată această scenă se vede supunerea completă a Omului, 
în vreme ce puterea morţii este simţită ca o încercare la cel mai 
înalt nivel; dar dincolo de ceea ce se petrecea în sufletul Său şi 
înaintea Tatălui Său (lucruri în care se vede în egală măsură 
realitatea supunerii şi puterea morţii) se găseşte la El cea mai 
desăvârşită linişte şi calmul cel mai plin de blândeţe vizavi de 
oameni1, un har care nu se dezminte. Când Petru L‑a tăgăduit 

Tatăl Său, chiar până la moarte, pe acest drum pe care nici un om nu mai 
mersese până atunci şi pe care nici unul dintre răscumpăraţi nu va trebui 
să treacă vreodată. Chiar dacă Iordanul se revărsa peste toate malurile lui 
în vremea secerişului, totuşi chivotul deschidea prin adâncul fluviului un 
drum prin care poporul lui Dumnezeu trecea pe uscat până în moştenirea 
promisă.

1 Este foarte izbitor să vedem cum Hristos întâmpină orice împrejurare 
potrivit perfecţiunii divine care era în El. Toate circumstanţele nu au făcut 
decât să scoată în evidenţă şi mai mult această perfecţiune. El a trecut 
prin toate împrejurările având de a face din plin cu ele, dar situându‑Se 
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aşa cum Stăpânul lui îi vestise mai dinainte, Isus priveşte spre 
el în momentul cel mai potrivit, fără ca atenţia să‑I fie atrasă 
de ceva din procesul nelegiuit la care era supus. Iar Petru este 
zdrobit de această privire (versetul 62). Când Isus este supus 
interogatoriului, răspunsurile Lui sunt scurte, pentru că ştia că 
Îi sosise ceasul. Supus voinţei Tatălui Său, El acceptă paharul 
din mâna Sa, acel pahar pe care îl aduceau înaintea Lui acei 
judecători, ce nu făceau altceva decât să împlinească voia lui 
Dumnezeu. El nu răspunde atunci când I se cere să declare 
dacă El este Hristosul – nu mai era timpul pentru aceasta. 
Oricum nu ar fi fost crezut şi nu I s‑ar fi răspuns dacă le‑ar 
fi pus întrebări care să scoată adevărul la lumină; şi oricum 
nu ar fi fost eliberat. Dar aşa cum am văzut adesea în această 
Evanghelie, declară deschis ce loc va lua Fiul Omului începând 
cu ceasul acela: va fi aşezat la dreapta puterii lui Dumnezeu. 
Vedem de asemenea că în clipa aceea El ocupa deja acel loc, 
iar cei care Îl înconjoară, trag imediat concluzia: „Eşti deci Fiul 
lui Dumnezeu?“ (comparaţi cu Daniel 7). Isus dă mărturie 
despre acest adevăr: „Voi înşivă spuneţi că Eu sunt“; apoi 
totul se încheie. Astfel Isus lasă fără răspuns întrebarea care I‑a 
fost adresată, dacă este El Mesia. Pentru Israel era prea târziu 
să pună această întrebare, acum El urma să sufere; dar El Se 
declară Fiul Omului, care de acum înainte va fi doar în glorie, 
şi în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu. Israelul era complet 
falimentar în privinţa propriei responsabilităţi. Gloria cerească 
a Fiului Omului şi gloria personală a Fiului lui Dumnezeu 

întotdeauna deasupra lor, rămânând în permanenţă egal cu Sine Însuşi. 
Această perfecţiune care L‑a caracterizat întotdeauna a fost arătată aici în 
modul cel mai minunat. El Se roagă cu sentimentul cel mai deplin a ceea 
ce avea să vină peste El – paharul pe care El avea să‑l bea – Se întoarce şi Îi 
atenţionează pe ucenicii Săi. Îi mustră cu blândeţe şi îl scuză pe Petru – ca 
şi cum ar fi umblat încă împreună cu ei prin Galileea – spunând despre 
carne că este slabă. Apoi revine în prezenţa Tatălui Său şi tulburarea Lui 
devine mai profundă. Când S‑a adresat lui Petru S‑a manifestat în har, 
dar El era într‑un zbucium profund în prezenţa lui Dumnezeu; faţă de 
Petru a arătat har, dar El trăia zbuciumul gândind la paharul pe care avea 
să‑l bea.
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aveau să strălucească în curând; iar pentru ca toate să fie 
împlinite, Isus este predat naţiunilor.

C a p i t o l u l  2 3

Vina naţiunilor
În această Evanghelie naţiunile nu sunt privite ca fiind vinovate 
în mod voluntar. Se vede fără îndoială la ei o indiferenţă şi o 
nedreptate flagrantă într‑un astfel de caz, precum şi o insolenţă 
nescuzabilă. Dar Pilat face tot ceea ce poate pentru a‑L elibera 
pe Hristos, în timp ce Irod este dezamăgit şi Îl trimite înapoi 
fără să‑L judece. Dorinţa înverşunată de a‑L omorî se afla în 
întregime de partea iudeilor. Astfel este caracterul acestei părţi 
istorice din Luca. Pilat ar fi vrut să nu se încarce cu o crimă 
inutilă şi îi dispreţuia pe iudei, dar aceştia erau hotărâţi să‑L 
răstignească pe Isus şi cer să le fie eliberat Baraba, un rebel şi 
un ucigaş (versetele 20‑25)1.

Împăratul iudeilor este răstignit pentru mântuirea veşnică 
a sufletelor
Prin urmare Isus, în timp ce era dus spre Golgota, vesteşte 
femeilor care‑L plângeau dintr‑un simţământ pur natural, că 
soarta Ierusalimului era pecetluită şi că trebuiau să se plângă 
mai degrabă pe ele. Căci aveau să vină zile peste Ierusalim când 
femeile care nu avuseseră copii, urmau să fie numite fericite 
– zile în care vor căuta în zadar să fugă dinaintea judecăţii – 
căci dacă Lui, copacului verde, I se făceau astfel de lucruri, ce 
avea să se întâmple cu copacul uscat al iudaismului? Totuşi 
Domnul, în momentul răstignirii Sale, mijloceşte pentru Israel 
spunând: „Tată, iartă‑i pentru că ei nu ştiu ce fac“ (versetul 34). 
Mijlocirea aceasta îşi găseşte un răspuns remarcabil din 
partea Duhului Sfânt venit din cer în discursul pe care Petru 

1 Vina iudeilor este cu putere ilustrată şi în Evanghelia după Ioan, 
anume vina lor ca naţiune. Pilat îi tratează cu dispreţ, şi cu acesta ocazie 
spun ei: „Nu avem împărat decât pe Cezarul“.
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îl adresează în Fapte 3. Orbiţi în întregime, mai marii iudeilor 
împreună cu poporul Îl insultă pe Isus ca pe unul care nu avea 
puterea să se elibereze pe sine, neştiind că lucrul acesta ar fi 
fost cu neputinţă dacă El era într‑adevăr Mântuitor; ca naţiune, 
pierduseră tot înaintea lui Dumnezeu, iar acum Dumnezeu 
stabilea o nouă ordine de lucruri, întemeiată pe ispăşire, o 
putere a vieţii veşnice prin înviere. Teribilă orbire, pe care 
sărmanii soldaţi nu făceau decât să o imite potrivit răutăţii 
naturii umane. Dar în ceea ce spuneau, exprimau fără să‑şi dea 
seama judecata asupra lui Israel. Cel care era pe această cruce 
era chiar Împăratul iudeilor, smerit într‑adevăr, aşa încât până 
şi un tâlhar răstignit alături de El putea să‑L batjocorească. Dar 
Se afla acolo din dragoste, având în vedere mântuirea prezentă 
şi veşnică a sufletelor. Acest lucru se manifestă chiar în acel 
moment: insultele prin care I se reproşa că nu Se poate mântui 
pe Sine au avut ca răspuns convertirea tâlharului care avea să‑l 
urmeze în paradis chiar în aceeaşi zi.

Convertirea unuia dintre tâlhari
Această descriere este prezentarea izbitoare către care ne 
conduce Evanghelia după Luca. Împăratul iudeilor nu este 
izbăvit, ci este răstignit. A fost voinţa lor, şi prin aceasta, 
încheierea speranţelor lor ca naţiune. Dar în acelaşi timp, un 
mare păcătos convertit prin har în ultimele sale ceasuri, merge 
direct în paradis: un suflet este mântuit pentru eternitate. Nu 
mai este vorba de Împărăţie, ci de un suflet în afara trupului, 
care se afla într‑o stare de fericire cu Isus. Remarcăm aici cum 
prezenţa lui Hristos stârneşte răutatea inimii omeneşti. Nici 
un tâlhar nu ar putea să‑şi bată joc sau să adreseze reproşuri 
unuia care este executat împreună cu el. Doar lui Hristos I s‑a 
întâmplat aceasta.

Semnele convertirii tâlharului şi credinţa lui remarcabilă
Aş mai spune câteva cuvinte asupra stării celuilalt tâlhar şi 
asupra răspunsului lui Hristos. Găsim la acest tâlhar toate 
semnele convertirii şi ale celei mai remarcabile credinţe. 
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Se vede clar teama de Dumnezeu, începutul înţelepciunii, 
manifestată printr‑o conştiinţă dreaptă şi energică. El nu‑i 
spune celuilalt doar „pe drept“, ci „noi suferim pe drept“, 
recunoscând dreptatea perfectă, fără păcat, a lui Isus, despre 
care acest sărman tâlhar păcătos dă mărturie că este Domn, şi 
aceasta chiar în ceasul în care proprii Săi ucenici Îl părăsesc şi‑L 
tăgăduiesc. Şi toate acestea în momentul în care nu exista nici 
un semn al gloriei sau al demnităţii persoanei lui Isus, atunci 
când oamenii nu vedeau în Acesta decât un om de acelaşi fel 
cu tâlharii, şi când Împărăţia Lui nu era decât un subiect de 
batjocură în gura tuturor. Dar sărmanul tâlhar este învăţat de 
Dumnezeu. Totul îi este clar. El este atât de sigur că Hristos 
va avea Împărăţia, ca şi cum Domnul ar fi fost deja atunci în 
glorie. Tot ce‑şi doreşte este ca Hristos să‑Şi amintească de el în 
acea vreme viitoare. Şi cât de mult are el încredere în Hristos, 
a Cărui persoană o recunoaşte în ciuda propriei vinovăţii 
pe care de altfel o mărturiseşte. Aceasta arată cât de mult îi 
umplea Hristos inima şi cum încrederea sa în har făcea să 
dispară ruşinea de a fi pe cruce înaintea oamenilor, pentru că 
cine ar fi vrut să rămână în amintirea cuiva ca unul răstignit 
pe cruce? Este evident faptul că el era învăţat de Dumnezeu. 
Prin aceeaşi lucrare divină am înţeles şi noi că Hristos era 
fără păcat. Iar asigurarea că El va veni odată în Împărăţia Sa, 
dovedeşte o credinţă deasupra tuturor împrejurărilor. Tâlharul 
acesta devine singura consolare a lui Isus pe cruce, şi pentru a 
răspunde credinţei sale, Isus trebuie să‑Şi îndrepte gândul spre 
acel paradis în care sufletul Său avea să meargă după împlinirea 
lucrării pe care Tatăl Său I‑o încredinţase. Starea de sfinţire în 
care se găsea sărmanul acesta, prin credinţă, este de asemenea 
un lucru remarcabil. În agonia de la cruce, atunci când crede 
că Isus este Domnul, el nu caută o izbăvire de suferinţele 
trupeşti, ci Îi cere Domnului să‑Şi amintească de el atunci când 
va veni să împărăţească; prin aceasta arată singurul gând care‑l 
preocupa, şi anume ca partea sa să fie împreună cu Isus. El 
crede în revenirea Mântuitorului, în înviere şi în Împărăţie, iar 
toate acestea în chiar clipa în care Împăratul este răstignit şi 
respins, şi când omeneşte vorbind nu mai exista nici o speranţă 
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pentru izbăvirea poporului pământesc. Dar răspunsul lui Isus 
merge mai departe decât ceea ce ni se descoperă în mod general 
în această Evanghelie a lui Luca, şi introduce ca speranţă 
imediată nu Împărăţia, ci viaţa eternă şi fericirea sufletului. La 
cererea tâlharului ca Isus să‑Şi amintească de el când va veni în 
Împărăţia Sa, El răspunde că nu va avea de aşteptat o împlinire 
a fericirii pentru momentul în care gloria se va manifesta şi va fi 
văzută în lume; ci în ziua aceea, sărmanul păcătos care crede va 
fi cu El în paradis. Scumpă mărturie şi desăvârşit har! Isus cel 
răstignit era mai mult decât Împărat: era Mântuitor! Sărmanul 
tâlhar era mărturia acestui lucru, era bucuria şi mângâierea 
inimii Domnului şi primul rod al acelei iubiri care îi aşezase 
unul lângă celălalt. Tâlharul purta din partea oamenilor rodul 
păcatelor lui, în timp ce Domnul gloriei purta consecinţa 
păcatelor altora sub dreapta judecată a lui Dumnezeu, fiind 
tratat şi condamnat El Însuşi ca unul dintre tâlhari. Printr‑o 
lucrare necunoscută omului, dar descoperită credinţei, păcatele 
tâlharului erau îndepărtate pentru totdeauna, nu mai existau, 
rămânând doar amintirea harului care le îndepărtase şi care 
curăţise sufletul pentru totdeauna, făcându‑l pe tâlhar chiar în 
clipa aceea demn de a intra în paradis, ca şi Isus Însuşi răstignit 
pe cruce alături de el.

Moartea domnului; dumnezeu se descoperă pe sine
În final, după ce toate sunt împlinite, Domnul, plin de putere, 
Îşi încredinţează duhul în mâna Tatălui Său. Este ultima 
faptă, potrivită cu ceea ce făcuse în întreaga Sa viaţă, şi anume 
încrederea deplină în Tatăl Său, în dependenţă de El, prin 
puterea desăvârşită a Duhului Sfânt. El Îşi încredinţează duhul 
în mâna Tatălui şi Îşi dă ultima suflare; venise într‑adevăr 
pentru a muri, dar era o moarte în credinţă, în încredere 
deplină în Tatăl Său, o intrare în moarte nu ca o despărţire de 
Dumnezeu, ci rămânând cu Dumnezeu prin credinţă. În clipa 
aceea, natura se întunecă proclamând că Cel care a creat‑o a 
părăsit această lume (versetele 44‑46); totul este întuneric. Dar 
în acelaşi timp Dumnezeu Se descoperă: perdeaua templului 
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este sfâşiată de sus până jos. Dumnezeu Se ascunsese până 
atunci în întuneric şi drumul spre Locul Preasfânt nu fusese încă 
deschis. Dar acum nu mai există perdea: ceea ce a îndepărtat 
păcatul face în acelaşi timp să strălucească dragostea perfectă 
a lui Dumnezeu, iar sfinţenia prezenţei Sale aduce bucurie şi 
nu groază în inimi. Ceea ce ne introduce în prezenţa sfinţeniei 
desăvârşite, acum când perdeaua este sfâşiată, îndepărtează în 
acelaşi timp şi păcatul care ne‑ar împiedica să intrăm acolo. 
Comuniunea noastră este cu Tatăl prin Hristos, fiind sfinţi şi 
fără pată înaintea Lui în dragoste.

Mărturisirea centurionului
Marcat de tot ceea ce se întâmplase, sărmanul centurion – prin 
efectul pe care crucea îl are asupra conştiinţei – recunoaşte că 
acest Isus pe care L‑a răstignit era cu siguranţă un om drept 
(versetul 47). Spun „efect asupra conştiinţei“ pentru că nu 
presupun că exerciţiul lăuntric al centurionului depăşea acest 
nivel. Vedem un efect asemănător la mulţimile care se aflau 
în jurul crucii; ei pleacă bătându‑se în piept, înţelegând că se 
întâmplase ceva solemn, că erau deplin compromişi în relaţia 
lor cu Dumnezeu.

Înmormântarea domnului
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, 
pregătise totul pentru înmormântarea Fiului Său care‑L 
proslăvise mergând până la moarte. Domnul este cu cel 
bogat în moartea Lui (Isaia 53.9). Iosif, om drept, care nu şi‑a 
dat consimţământul la păcatul poporului său, aşează trupul 
Mântuitorului într‑un mormânt în care nu mai fusese pus 
nimeni. Era ziua pregătirii înainte de sabat; dar sabatul se 
apropia. Femeile care‑L însoţiseră pe Mântuitorul până în clipa 
aceea, deşi înţelegeau prea puţin din ceea ce se întâmpla, rămân 
credincioase afecţiunii pe care o simţiseră faţă de El în timpul 
vieţii Lui, şi merg să vadă locul în care a fost depus trupul 
Său, plecând apoi să pregătească cele necesare pentru ungerea 
trupului Său. Luca nu vorbeşte despre aceste femei decât în 
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general; toate detaliile celor întâmplate se regăsesc mai târziu 
în descrierea Evangheliei (versetele 49‑56; capitolul 24.1‑11).

C a p i t o l u l  2 4

Învierea şi dovezile ei multiple
Când vin femeile, ele găsesc piatra dată la o parte, iar trupul 
Celui pe care Îl iubeau nu se mai afla în mormânt; dar, neştiind 
ce să creadă în această privinţă, ele văd doi îngeri alături de 
ele, care le întreabă de ce Îl caută pe Cel Viu printre cei morţi, 
şi reamintesc cuvintele atât de clare pe care Isus Însuşi le 
spusese în Galileea. La întoarcere, ele vestesc aceste lucruri 
ucenicilor, care însă nu pot crede istorisirea lor; Petru însă 
aleargă la mormânt, vede toate lucrurile aşezate la locul lor 
şi pleacă minunându‑se de cele întâmplate. Nimic din toate 
acestea nu dovedea credinţa în cuvântul lui Isus, sau în ceea 
ce spuneau Scripturile. Însă în drumul spre Emaus, Domnul 
leagă Scripturile de tot ceea ce I se întâmplase Lui, descoperind 
celor doi ucenici, încă preocupaţi de gândul unei împărăţii 
pământeşti, că potrivit Scripturilor care descoperă planurile 
lui Dumnezeu, Hristosul trebuia să sufere şi să intre în gloria 
Lui: un Hristos respins şi ceresc. El trezeşte în ei această atenţie 
arzătoare, care le atinge şi le captivează inima. Apoi li Se 
descoperă frângând pâinea, act care vorbea despre moartea Lui; 
nu este vorba despre sărbătorirea cinei, ci acest act particular 
era legat în semnificaţia lui de actul solemn al cinei. Atunci 
ochii ucenicilor sunt deschişi, iar Isus Se face nevăzut. Era El 
cu adevărat, El înviat, care le expusese conţinutul Scripturilor 
şi li Se prezentase viu alături de simbolul care vorbea despre 
moartea Lui. Cei doi ucenici se întorc la Ierusalim.

Domnul Se descoperise deja lui Simon, fapt despre care 
nu mai vorbeşte decât Pavel (1 Corinteni 15), ca fiind prima 
arătare a Domnului faţă de apostoli. Cei doi ucenici îi găsesc 
pe cei unsprezece strânşi împreună şi pe alţii alături de ei, şi în 
timp ce descriu cele întâmplate, Isus Însuşi Se arată în mijlocul 
lor; dar gândurile lor nu erau încă clare cu privire la faptul că 
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El Se afla acolo înviat; ei nu pot realiza ideea învierii trupului; 
prezenţa lui Isus îi tulbură. Domnul foloseşte neliniştea lor 
(lesne de înţeles dintr‑un punct omenesc de vedere), pentru 
binecuvântarea noastră, dându‑le dovezile cele mai sensibile că 
Cel pe care‑L vedeau era cu adevărat El, Cel înviat, El cu trupul 
şi cu sufletul pe care le avusese înainte de moartea Sa. Îi invită 
să‑L atingă şi mănâncă în faţa lor1; nu exista nici o îndoială că 
era El cu adevărat.

Temelia adevăratei credinţe; înţelegerea scripturilor ca 
primă condiţie pentru mărturie
Mai era un lucru important care trebuia să le fie comunicat 
– temelia adevăratei credinţe: cuvintele lui Hristos şi mărturia 
Scripturilor; iar El pune aceste lucruri înaintea lor. Mai erau însă 
necesare încă două lucruri: primul, capacitatea de a înţelege 
Cuvântul. Isus deschide deci înţelegerea lor pentru a pricepe 
Scripturile. În al doilea rând, îi trimite ca martori care să spună 
nu doar „Astfel stau lucrurile, căci noi le‑am văzut“, ci „Aşa a 
trebuit să fie, căci astfel a vorbit Dumnezeu în Cuvântul Său“; 
iar mărturia lui Hristos Însuşi a fost adeverită prin învierea 
Sa.

Harul rânduit să fie predicat în mijlocul tuturor naţiunilor
Acum harul manifestat în Isus cel respins de iudei, în Isus mort 
pentru păcatele noastre şi înviat pentru mântuirea sufletelor 
noastre, trebuie vestit tuturor naţiunilor spre pocăinţă şi 
iertarea păcatelor. Este un har manifestat imediat după învierea 
lui Isus, după ce El a făcut pace şi a dăruit viaţa potrivit puterii 
învierii Sale, după ce a făcut curăţirea păcatelor, iertarea 
fiind deja asigurată prin dăruirea acestei vieţi. Harul trebuia 

1 Nimic nu poate fi mai mişcător decât modul în care El le cultivă 
încrederea în Cel pe care Îl cunoscuseră aşa cum fusese înainte ca Om, 
şi care era Om adevărat şi acum, deşi într‑un trup spiritual. El spune: 
„Atingeţi‑Mă, vedeţi ... că Eu sunt“. Binecuvântat fie Dumnezeu, Domnul 
este pentru totdeauna Om, acelaşi pe care L‑am cunoscut, venit în 
dragostea Sa perfectă în mijlocul slăbiciunii noastre!
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predicat tuturor naţiunilor începând de la Ierusalim, acel loc cu 
care harul răbdător al lui Dumnezeu încă mai păstra o legătură 
prin mijlocirea lui Isus de pe cruce. Dar Ierusalimul nu putea 
fi atins decât prin harul suveran, cetate în care păcatul cel 
mai grav făcea iertarea cu atât mai necesară; şi putea fi atins 
printr‑o mărturie care, venind din cer, trebuia să fie prezentată 
Ierusalimului în acelaşi fel în care era prezentată tuturor. Ei 
trebuiau să predice pocăinţa şi iertarea păcatelor către toate 
naţiunile, începând de la Ierusalim. Iudeul, copil al mâniei ca 
şi ceilalţi, nu se afla mai presus de cei dintre naţiuni. Mărturia 
venea dintr‑o sursă cu mult mai înaltă, unde diferenţa dintre 
iudei şi naţiuni era ştearsă, deşi regula rămânea „iudeului mai 
întâi“.

Cea de‑a doua condiţie pentru mărturie: puterea duhului 
sfânt
Mai trebuia un lucru pentru împlinirea acestei misiuni, şi 
anume puterea; ucenicii trebuiau să rămână la Ierusalim pentru 
a fi îmbrăcaţi cu putere de sus, de unde Isus urma să le trimită 
Duhul Sfânt pe care‑L promisese şi despre care vorbiseră 
profeţii.

Înălţarea domnului
Binecuvântându‑i pe ucenici – relaţia fiind cerească şi 
caracterizată de har – Isus a fost despărţit de ei şi a fost înălţat la 
cer, iar ei au revenit la Ierusalim cu bucurie (versetele 48‑53).

Principiile de temelie ale învăţăturii învierii şi dovezile ei
Vom remarca faptul că istorisirea din Luca este foarte generală 
şi cuprinde principiile mari pe care se întemeiază doctrina 
învierii, precum şi dovezile ei. Regăsim necredinţa inimii 
naturale descrisă de o manieră izbitoare într‑o scriere simplă 
şi profundă; de asemenea ataşamentul ucenicilor faţă de 
speranţa cu privire la Împărăţie, dificultatea cu care Cuvântul 
se impune în inimile lor, deşi se deschid cu bucurie faţă de 
această învăţătură pe măsură ce o înţeleg; vedem de asemenea 
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pe Isus înviat, continuând să fie Om, aceeaşi minunată 
Persoană pe care o cunoscuseră. Tot ceea ce ţine de adevăr şi de 
ordinea veşnică a lucrurilor este aici scos în evidenţă: doctrina 
Cuvântului, înţelegerea Cuvântului dat şi făgăduirea puterii 
Duhului Sfânt.

Betania ca punct de contact între Isus şi ucenici
Totuşi Ierusalimul, încă recunoscut ca punct de plecare al 
harului pe pământ, potrivit căilor lui Dumnezeu faţă de această 
cetate, nu este ca localitate în sine un punct de contact între Isus 
şi ucenici. El nu le dă binecuvântarea la Ierusalim, deşi potrivit 
gândurilor lui Dumnezeu faţă de pământ, acolo trebuiau să 
aştepte darul Duhului Sfânt. Dar în ceea ce‑i priveşte pe ucenici 
şi relaţiile lor cu Domnul, El îi conduce până la Betania, locul 
de unde plecase pentru a Se prezenta Ierusalimului ca Împărat. 
Aici avusese loc învierea lui Lazăr, aici fusese primit de această 
familie, imagine atât de mişcătoare despre caracterul rămăşiţei 
credincioase care se leagă de persoana Aceluia care este respins, 
având în El speranţe mai bune. Aici S‑a retras Isus după ce 
Şi‑a împlinit mărturia faţă de iudei, pentru a‑Şi odihni inima 
pentru câteva clipe în mijlocul acelora pe care‑i iubea şi care, 
prin har, Îl iubeau şi ei. Aici stabileşte, din punct de vedere al 
împrejurărilor exterioare, legătura dintre rămăşiţa ataşată de 
persoana Sa şi cer. Şi de aici este înălţat El la cer.

Ierusalimul nu este decât punctul public de plecare al 
apostolilor pentru lucrarea lor, după cum fusese ultimul loc al 
mărturiei publice a Domnului. Dar pentru apostoli, amintirea 
cu privire la persoana lui Isus înălţat din mijlocul lor, se leagă 
de Betania şi de cer. De acolo trebuia să vină şi mărturia faţă 
de Ierusalim. Aceste lucruri sunt cu atât mai mişcătoare dacă 
facem comparaţia cu ceea ce găsim în Matei. Acolo Domnul 
merge în Galileea, locul asocierii Lui cu rămăşiţa credincioasă, 
şi nu se vorbeşte de înălţarea Lui, iar misiunea încredinţată 
ucenicilor este prezentată ca având exclusiv în vedere pe cei 
dintre naţiuni; era ca şi cum li se dădea naţiunilor ceea ce 
înainte fusese încredinţat iudeilor.
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NOTă

Am urmat cu stricteţe pasajul din text şi adaug numai anumite 
detalii comparative cu celelalte Evanghelii. Există două părţi 
distincte în suferinţele lui Hristos: 1. Ceea ce a suferit El ca om 
sub puterea lui Satan, în lupta cu vrăjmaşul care avea puterea 
morţii – toate acestea desfăşurându‑se în comuniune cu Tatăl 
Său, căruia I Se adresa în rugăciuni. 2. Ceea ce a suferit pentru 
a împlini ispăşirea pentru păcat, atunci când, purtând păcatele 
noastre, a fost făcut păcat pentru noi şi a băut paharul pe care 
Tatăl I l‑a dat să‑l bea.

Când vom medita asupra Evangheliei după Ioan voi intra 
mai mult în caracterul ispitirilor Mântuitorului; aici vreau doar 
să remarc că la începutul vieţii publice a lui Isus, Ispititorul 
a căutat să‑L deturneze de la ascultarea Lui, prezentându‑I 
atracţia privilegiilor care‑I aparţineau de drept ca Mesia şi ca 
Fiu al Omului, lucruri care ar fi putut să‑L atragă ca Om şi 
pentru care ar fi trebuit să‑Şi manifeste voinţa proprie. Satan 
ar fi vrut să‑L facă pe Hristos, care era Fiu, să iasă din locul 
pe care‑l luase ca Slujitor. Hristos, prin simpla ascultare, l‑a 
legat pe omul puternic în ce priveşte lucrurile acestei vieţi, 
apoi întorcându‑Se în Galileea în puterea Duhului, l‑a jefuit 
de bunurile lui. Îndepărtarea păcatului şi purtarea păcatelor 
noastre era însă cu totul altceva. Satan, respins în pustie, L‑a 
părăsit „pentru o vreme“. Dar iată‑l revenind în Ghetsimani cu 
spaima morţii, încercând să înfricoşeze inima Mântuitorului. 
Isus trebuia într‑adevăr să treacă prin moarte; iar moartea nu 
era numai puterea lui Satan, ci şi judecata lui Dumnezeu asupra 
omului, de care omul trebuia să fie eliberat. Isus era singurul 
care, intrând în moarte, putea să‑i zdrobească lanţurile. Dar 
Isus a devenit Om pentru ca omul să poată fi nu numai izbăvit, 
ci şi glorificat. Tulburarea sufletului Domnului a fost atât 
de profundă: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de 
moarte“. Sufletul Domnului trăia deci ceea ce trebuia să trăiască 
omul în faţa prezenţei morţii atunci când Satan îşi desfăşoară 
toată puterea lui în ea, în vremea în care paharul judecăţii lui 
Dumnezeu nu fusese încă băut. Dar Hristos a fost perfect şi în 
această împrejurare, iar faptul că a fost încercat în tot ce era 
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posibil să fie încercat un om, a făcut să iasă şi mai mult la iveală 
perfecţiunea Lui. Dar Isus face rugăciuni şi cereri cu lacrimi 
către Cel care putea să‑L salveze din moarte. Pentru moment, 
agonia Lui se măreşte; prezentarea acestei situaţii înaintea lui 
Dumnezeu, fac ca ea să devină şi mai acută. Aşa stau lucrurile 
şi în conflictele noastre mult mai mici. Astfel însă lucrurile sunt 
aşezate într‑un mod perfect înaintea lui Dumnezeu. Sufletul 
Său străbate această încercare împreună cu Dumnezeu; El Se 
roagă şi mai fierbinte. Acum El trebuie să bea acest pahar pe 
care Satan îl prezentase sufletului Său ca putere a morţii şi 
pe care El îl aşează înaintea ochilor Tatălui Său. Dar pentru a 
asculta de Tatăl, Isus primeşte acest pahar în pace. A‑l bea nu 
însemna decât ascultare desăvârşită, şi nicidecum autoritatea 
puterii lui Satan.

Pe cruce, Isus, Mântuitorul sufletelor noastre, intră în a 
doua etapă a suferinţelor Lui. El intră în moarte, ca judecată 
a lui Dumnezeu. Era separarea sufletului de lumina feţei lui 
Dumnezeu. Domnul a suferit tot ceea ce putea să însemne 
această despărţire pentru un suflet care nu se bucura de 
nimic altceva decât de comuniunea cu Dumnezeu; iar această 
suferinţă a fost atât de mare pe cât era comuniunea care era 
acum întreruptă. Însă, El a dat glorie lui Dumnezeu: „Totuşi Tu 
eşti Cel Sfânt, Tu care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel“. 
Prea puţin au contat insultele şi batjocurile oamenilor; nu discut 
acum de ele. Paharul a fost băut. Cine ar putea descrie suferinţa 
aceasta înspăimântătoare? Adevăratele dureri ale morţii au 
fost trăite aşa cum numai Dumnezeu le putea înţelege, simţite 
în mod divin (pe măsura valorii prezenţei lui Dumnezeu); 
ele au fost partea Aceluia care, ca Om, depindea în totul de 
prezenţa lui Dumnezeu. Dar acum toate sunt împlinite; şi 
tot ceea ce Dumnezeu cerea cu privire la păcat este realizat 
definitiv, păcatul este îndepărtat, iar Dumnezeu este glorificat 
şi în această privinţă. El are acum numai binecuvântări pentru 
oricine care se apropie de El printr‑un Hristos care a fost mort 
dar acum este viu, şi care trăieşte pentru totdeauna ca Om 
înaintea lui Dumnezeu.
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Suferinţele fizice ale lui Hristos, în totul reale, precum şi 
insultele şi dispreţul oamenilor, nu au fost decât o prefaţă a 
întristării Lui, fiind în măsură doar să‑L lase, ca Om, fără nici o 
mângâiere, aflându‑Se apoi în mod deplin sub judecată, fiind 
făcut păcat. A trăit aceste suferinţe1 ca judecată asupra păcatului 
atunci când Dumnezeu, care trebuia să fie toată mângâierea 
Lui, L‑a părăsit. Acesta era adevăratul motiv al suferinţei, faţă 
de care toate celelalte pălesc.

1 Psalmul 22 este strigătul lui Hristos către Dumnezeu, atât în faţa 
violenţei şi răutăţii omului, cât şi atunci când S‑a găsit părăsit şi făcut păcat 
înaintea lui Dumnezeu, rămânând însă perfect în toate acestea. Hristos 
a suferit tot ce se putea suferi din partea omului: ostilitate, nedreptate, 
părăsire, tăgăduire, trădare; apoi, deşi Se încredea în Dumnezeu, a 
trăit părăsirea. Ce imagine, a singurului Om drept care Şi‑a pus toată 
încrederea în Dumnezeu şi care trebuie să declare deschis, în faţa tuturor, 
la sfârşitul vieţii Sale, că este abandonat de Dumnezeu.
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