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Cuvânt introductiv

Această carte redă tema conferinţelor din 1997 ţinute în Hennigs-
dorf (Berlin). Ele au fost redate în scris la puţin timp după această 
dată şi au apărut în formă de caiete. Apoi a apărut dorinţa ca ele 
să fie inserate sub formă de carte, lucru care m-a determinat să 
prelucrez încă o dată textul, fără a modifica esenţialul lucrurilor 
dezbătute.

La vremea respectivă conferinţa a urmărit un fir, care este ane-
xat la sfârşitul cărţii sub forma unei explicaţii a fiecărui punct, dar 
în carte nu a fost tratat punct cu punct.

Doresc cititorului şi mie atingerea scopului benefic, de a ajun-
ge la înţelegerea că „... sfinţenia se cuvine Casei lui Dumnezeu” 
(Psalmul 93,5) şi acest lucru va avea loc dacă vom însoţi citirea 
Cuvântului lui Dumnezeu cu rugăciunea.

Marienheide ianuarie 2006
Werner Mücher

Sunt pregătit oricând pentru un schimb de păreri asupra acestei 
teme.

Werner Mücher
Birkenweg 7
51709 Marienheide
Telefon 02261/67687
Email: wmuecher@aol.com
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1 | Elemente fundamentale privind 
disciplinarea

1.1 Introducere

Disciplinarea sau corecţia este o chestiune cu care avem de a face 
întreaga viaţă. Chiar Dumnezeu însuşi şi-a propus să ne educe 
având cu noi un scop precis.

Unii copii ai lui Dumnezeu au cunoştinţe imprecise sau chiar 
false despre disciplinarea pe principii biblice. Mie personal mi 
se părea, atunci cînd după ce l-am primit pe Domnul Isus, şi am 
crezut în El, că felul de comportare a lui Dumnezeu cu mine, în 
unele privinţe nu este corect. Fie ca Harul lui Dumnezeu să ne fie 
dăruit pentru a înţelege mai bine ce este disciplinarea, că ea vine 
din dragotea lui Dumnezeu, şi atunci cugetarea la aceste lucruri 
nu este zadarnică.

1.2	Disciplinarea	Tatălui

Să vedem mai îndeaproape felul în care lucrează Dumnezeu Tatăl 
cu noi dintr-un text din Evrei 12 de la 3 la 12:

„Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea 
păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentruca 
nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în suf-
letele voastre. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în 
lupta împotriva păcatului, şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca 
unor fii: ,Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pier-
de inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe 
cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.’ 
Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte 
fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă 
sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte 
feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştrii trupeşti 
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ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie 
oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor, şi să 
trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile cum 
credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru 
binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. Este adevărat 
că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, 
şi nu de bucurie; dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut 
prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriţi-
vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări 
drepte cu picioarele voastre, pentruca cel ce şchiopătează să 
nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”

Într-o cântare se spune: „El mă disciplinează din dragoste”, Şi 
„Cel ce mă conduce şi mă disciplinează mă trage cu funii de dra-
goste.” Suntem noi într-adevăr convinşi, că toate lucrurile pe care 
le întâmpinăm provin din dragostea lui Dumnezeu (compară Ro-
mani 8,28)? Dacă am avea întotdeauna în faţa ochilor acest lucru 
am putea fi mai fericiţi.

Suferinţa poate conduce la o problemă serioasă. Există mo-
mente în viaţa noastră când ne întrebăm: Care este de fapt sensul 
tuturor acestor felurite suferinţe? Dar suferinţele nu se abat nu-
mai asupra copiilor lui Dumnezeu ci şi ale necredincioşilor. Şi ei 
se gândesc la sensul suferinţelor. Însă în ceea ce ne priveşte pe 
noi cei credincioşi, noi avem un răspuns al sensului cel mai adânc 
al suferinţelor: Dumnezeu le întrebuinţează pentru copiii Lui, 
spre binele lor. Totuşi la cazul concret ne lipseşte un răspuns, şi 
aceasta este un mare bine. Concret însă nu avem nici-un răspuns. 
Putem fi chiar sceptici, dacă ne grăbim să dăm răspunsuri.

Să ne gândim numai că o întreagă carte din Biblie – proba-
bil prima carte din Biblie care a apărut – cuprinde această temă: 
Cartea Iov. Iov spunea în timpul suferinţelor sale de-a lungul a 
multe capitole, repetând întrebarea: Din ce cauză? Ce înseamnă 
aceasta, ce face Dumnezeu? Numele Iov înseamnă „unde este Ta-
tăl?” Scriitorul epistolei către Evrei, abordează de asemenea tema 
suferinţei. Credincioşii evrei care proveneau dintre iudei Îl pri-
miseră pe Domnul Isus ca Mântuitor şi aceasta avea ca urmare 
numeroase suferinţe. Autorul scrie deja în capitolul 10,32 despre 
aceasta. „Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce 
aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe: pe de o parte, 
eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, şi pe de 
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alta, v-aţi făcut părtaşi cu aceia care aveau aceeaş soartă ca voi”. 
Ei erau ocărâţi de lume şi huliţi, probabil înainte de toate chiar de 
cei din poporul lor. Ei au trecut prin multe strâmtorări, necazuri 
şi prigoniri.

Mai departe se spune în versetul 34: „În adevăr, aţi avut milă 
de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, 
ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună care dăinu-
ieşte.” Iar în versetul 36: „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după 
ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu să puteţi căpăta ce v-a fost fă-
găduit.” Ei au fost aşadar nu numai prigoniţi ci şi jefuiţi. Lucrul 
acesta l-au primit cu bucurie. Este deja mult să accepţi prigoana 
şi ura din partea lumii, însă ceea ce este şi mai mult este să le pri-
meşti cu bucurie. Aceasta nu poate să o facă decât cineva care 
face lucrul acesta pentru Domnul Isus.

Totuşi scriitorul ştia că suferinţa îndelungată ascundea în sine 
pericolul de a duce la oboseală şi de a ceda: „Noi însă nu sun-
tem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au 
credinţă pentru mântuirea sufletului” (versetul 39). Destinatarii 
epistolei erau aşadar în pericolul de a da înapoi şi de a se retrage. 
Unde ar fi finalizat aceasta? – Copiii lui Dumnezeu nu se retrag, 
ci cred spre mântuirea sufletului, căci cine dă înapoi, cade până la 
urmă în pierzare. Nu ne vom ocupa acum de întrebarea, cum ar 
fi posibil, ca un credincios adevărat, să dea înapoi. Totuşi putem 
să aplicăm acest verset şi pentru noi. El vorbeşte într-un limbaj 
foarte desluşit.

Aşadar pericolul în timpul suferinţelor constă în faptul că pu-
tem da înapoi. În Evrei 11 scriitorul prezintă mulţi martori ai cre-
dinţei, care au trăit în credinţă şi care deseori au răbdat trecând 
prin împrejurări grele. Când ne gândim la situaţia prin care au 
trecut aceste persoane, inimile ne sunt încălzite. În Vechiul Tes-
tament întâlnim situaţii în care bărbaţi şi femei ale credinţei erau 
probaţi în timpuri grele să rămână statornici. Ba chiar se poate 
spune, că în timpuri de strâmtorare credinţa lor devenea mai pu-
ternică şi strălucea cu atât mai mult cu cu cât necazurile erau mai 
mari. Am putea compara credinţa cu un muşchi, care prin între-
buinţare devine mai puternic.

Descrierea tuturor eroilor credinţei se încheie cu o privire spre 
Domnul: Priviţi spre El, Începătorul şi Desăvârşitorul credinţei! 
Cine a suferit vreodată ca El din partea unei lumi potrivnice? 
Cine a suportat o asemenea împotrivire din partea păcătoşilor ca 
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el? Cine s-a împotrivit până la sînge, şi în ciuda tuturor uneltirilor 
vrăjmaşe nu a dat înapoi? Cine a plătit mărturia sa de credinţă cu 
viaţa? El, Începătorul şi Desăvârşitorul credinţei, El şi-a dat viaţa. 
Pe El trebuie să-L privească cei credincioşi pentruca să nu ajungă 
să cadă de oboseală în sufletele lor. Făcând acest lucru ei nu vor 
da înapoi.

În legătură cu aceasta găsim îcepând de la capitolul 12,4 câte-
va lucruri fundamentale întemeiate şi foarte importante. Am ci-
tit: „Voi nu v-aţi împotrivit luptând împotriva păcatului până la 
sânge.“ Ei suferiseră de fapt din partea multor oameni, însă încă 
nu până la sânge: Vrăjmăşia şi prigoana, nu pot deveni ele o mare 
problemă pentru cei credincioşi? Satan foloseşte oameni din lume, 
pentru a face rău celor credincioşi? El trimite lupi răpitori în mij-
locul turmei ca să îi distrugă (Faptele Apostolilor 20,29). Vrăjmă-
şia poate merge atât de departe, încât cineva plăteşte cu sângele 
lui, murind ca martir. În acest caz el a atins acea împotrivire veri-
tabilă până la sânge. Aceasta înseamnă însă că el a rămas adevărat 
statornic în credinţă.

Apoi mai departe se spune: „Şi aţi uitat sfatul, pe care vi-l dă 
ca unor fii ...“ (Vers. 5). Cu alte cuvinte: Voi trebuie să vedeţi într-
o altă lumină ceea ce răbdaţi. Dacă vă ocupaţi superficial numai 
cu oamenii vrăjmaşi care vă prigonesc, sau cu uneltirile satanei 
care vrea să vă facă să daţi înapoi, atunci, de fapt încă nu aţi în-
ţeles semnificaţia reală a suferinţelor. Suferinţele sunt de fapt un 
mijloc în mâna Tatălui şi Dumnezeului nostru pentru a vă atra-
ge şi a vă apropia de El. Toate acestea se petrec pentru educarea 
voastră. Voi „aţi uitat îndemnul care vi se adresează ca fii: Fiule, 
nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te descuraja când eşti pe-
depsit de El ...“ Aici suntem confruntaţi cu cuvântul „mustrare“. 
Cuvântul corespunzător din limba greacă1 se traduce în germană 
atât „mustrare“ cât şi „corecţie“.

În general cuvântul „corecţie“ ne sugerează un aspect negativ, 
şi nu în ultimul rând când ne gândim la „casă de corecţie“ (închi-
soare). Dar în lucrurile spirituale, în Biblie, este exclusă o astfel de 
interpretare. Când Dumnezeu exercită corecţia, El exercită efectiv 
educaţia. El educă pe toţi copiii săi. Nu este un lucru extraordinar, 
 
1 Cuvântul grec paideia, în germană se traduce prin: educaţie, instruire, corecţie, 
corectare, învăţare, cunoştinţe, ştiinţă, centru de învăţământ, şcoală. Verbul 
corespunzător este paideuo (a trage). Cuvântul german „Pedagog“ este înrudit cu 
acesta. Pedagogia este teoria şi practica educaţiei şi a instruirii.
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că Dumnezeu însuşi a preluat educaţia copiilor Săi? Este Tatăl 
care îşi educă copiii. Acest fapt ne edifică imediat: Dumnezeu are 
o relaţie absolut personală cu copiii Săi, cu fiecare în parte. Educa-
ţia copiilor Săi este atât de importantă pentru El, încât a preluat-o 
El însuşi. Dumnezeu ne educă sau ne învaţă pe de o parte prin 
Cuvântul Său, pe de altă parte însă, o face şi prin căile Sale cu noi. 
O altă posibilitate de traducere a cuvântului „corecţie“(paideia), 
este „disciplinare“. Când Dumnezeu disciplinează pe cineva, îl 
aduce înapoi pe drumul corect.

În versetul 5 găsim două pericole în legătură cu felulul în care 
este privită de noi disciplinarea exercitată de Dumnezeu: În pri-
mul rând ea poate fi subapreciată. Oameni, care prin felul lor de 
a fi, au un temperament optimist, pot considera necazurile şi di-
ficultăţile survenite în viaţa lor sau a altora, uşoare sau nesem-
nificative. Ei ignoră faptul că în suferinţă este prezentă mâna lui 
Dumnezeu. Deseori nici nu îi interesează faptul că alţii suferă. 
Aceasta nu este bine. Normal este ca toate mădularele să sufere 
când suferă un mădular (1 Corinteni 12,26). Cum se poate trece 
cu ignoranţă peste acest lucru? Cel ce gândeşte şi vorbeşte astfel, 
dispreţuieşte disciplinarea lui Dumnezeu.

Alt pericol constă în faptul că oameni sensibili, care prin 
temperamentul lor sunt înclinaţi spre pesimism, se descurajea-
ză chiar la încercări sau probe foarte mici. Aceasta este la fel de 
eronat, căci în versetul 5 se mai spune: „... nu-ţi pierde inima 
când eşti mustrat de El.” Dacă suntem conştienţi, că Dumnezeu 
îngăduie suferinţele, şi că El foloseşte toate lucrurile spre binele 
nostru, nu cădem de oboseală. În Romani 8,28 se spune despre 
acest lucru: „De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împre-
ună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre bi-
nele celor ce sunt chemaţi după planul Său.“ Dacă înţelegem, că 
Dumnezeu foloseşte toate lucrurile spre binele nostru, suntem 
posesorii unui secret excepţional. Aici nu este scris însă că toate 
lucrurile trebuie (în mod obligatoriu) să lucreze spre bine – cum 
se spune uneori, şi nici că ele lurează spre bine, dacă noi le în-
ţelegem. Să citim exact: Toate lucrurile, pe care le întâmpină un 
credincios, lucrează spre bine. Aceasta este o realitate garantată 
de Dumnezeu.

Dacă vei privi prin această prismă toate lucrurile care vin din 
afară asupra noastră, ve fi liniştit, fie că sunt probleme de ordin 
personal, boli, probleme de ordin profesional sau necazuri ce se 
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abat asupra poporului lui Dumnezeu. Acceptă tot, ceea ce vine 
din mâna unui Tată care te iubeşte! Dacă mâine se întâmplă ceva 
cumplit, vei putea spune: „Da Tată!”? Dacă nu vei face aşa, îţi vei 
răpi tu însuţi pacea pe care Dumnezeu dorea să ţi-o dea în pofida 
suferinţelor. Nu trebuie să cădem de oboseală.

1.3	Mai	pedepseşte	Dumnezeu	pe	ai	Săi?

În Evrei 12,5 se spune: „... şi nu îţi pierde inima când eşti mustrat 
de El“. Îi mai pedepseşte Dumnezeu pe copiii Săi? Consider că 
nota de subsol ne este de ajutor pentru a reda mai bine sensul ori-
ginal: „... dacă vei fi învăţat de El“.2 Cine priveşte ca pedeapsă, ceea 
ce se abate asupra lui, înţelege greşit felul cum lucrează Dumne-
zeu cu El. Consider că Dumnezeu nu îşi pedepseşte copiii, ci ne 
disciplinează, ca să ne facă să fim conştienţi de păcatele prezente 
din viaţa noastră şi pentruca acestea să fie eliminate.3

Corecţia şi pedeapsa sunt lucruri diferite. Pedeapsa pentru pă-
catele celor credincioşi a fost dusă la îndeplinire de Dumnezeu, 
fără excepţie fiind aplicată Domnului Isus Hristos pe cruce. El a 
purtat pedeapsa pentru acestea (compară cu: Isaia 53,5). Nimeni 
nu poate vreodată să satisfacă pe Dumnezeu pentru păcatul pro-
priu. Dumnezeu va judeca pentru păcatele lor, pe oamenii care nu 
se întorc la El. Păcatele pe care Dumnezeu le-a judecat în fiul Său, 
nu le mai judecă a doua oară. Nici în tribunalele lumii nu este pe-
depsită de două ori aceeaşi faptă. Dumnezeu atenţionează pe copi-
ii Săi, pentruca ei să revină pe drumul drept. Deci dacă este vorba 
de pedeapsă, aceasta se referă la judecata celor necredincioşi, ca 
de exemplu “pedeapsa unui foc veşnic“ (Iuda 7) sau: „... vor avea 
ca pedeapsă o pierzare veşnică ... (1 Tesalonicieni 1,9). Dacă totuşi 
este vorba despre cei credincioşi referirea este totdeauna cu sens 
pozitiv, fiind vorba de corecţie, sau orientare spre un drum corect.
 
2 Cuvântul grecesc elegcho folosit aici este tradus în alt loc cu a mustra (Matei 18,15;  
1 Timotei 5,20; Tit 2,15; Apocalipsa 3,19), a pedepsi (a osândi) (Efeseni 5,11), a dez-
vălui (Ioan 3,20), a face public, a se vădi (Efeseni 5,13) şi a da la iveală pentru a mustra 
(Luca 3,19; 2Tim 4,2; Tit 1,13).
3 Cu totul altceva este „păcat care duce la moarte“, despre care scrie Apostolul Ioan 
în prima sa Epistolă, în capitolul 5,16. Acesta este păcat care are ca urmare moartea 
în trup al unui credincios (vezi aceasta mai târziu în capitolul 4.11, pag. 69).
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Există în Galateni 6 un verset, care pare a fi în contradicţie cu 
acest lucru: „Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă să fie batjoco-
rit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera” (versetul 7). Aici poţi 
avea impresia că Dumnezeu ar urma să îi judece pe cei credin-
cioşi, atunci când ei păcătuiesc. Să nu înţelegem astfel acest ver-
set. Ce ne este arătat aici, este hotărârea lui Dumnezeu pe care a 
luat-o ca şi Creator. Pentru tot ceea ce facem, vom trage desigur 
consecinţele. Aceasta este valabil atât pentru necredincioşi, cât şi 
pentru credincioşi. Când credincioşii de fapt, îşi recunosc lucru-
rile negative ale umblării lor şi văd că Dumnezeu este cel care îi 
cercetează, ei pot mărturisi acest lucru. Apoi Dumnezeu în Harul 
Său poate să transforme roada drumurilor proprii chiar şi în bi-
necuvântare – şi El o va face cu copiii Săi.

Nu este aceasta un secret excepţional al căilor şi a felului cum 
lucrează Dumnezeu? Când un credincios se rătăceşte şi păcă-
tuieşte, şi când în căile de cârmuire ale lui Dumnezeu trebuie 
să tragă consecinţele, dacă îşi mărturiseşte păcatul, Dumnezeu 
poate folosi urmările din nou spre binecuvântare. În fiecare si-
tuaţie în parte Dumnezeu lucrează cu ai Săi în dragoste. Aceasta 
se confirmă în versetul 6 din nou în mod expresiv: „Căci Dom-
nul pedepseşte pe cine-l iubeşte ...“ Invers ar însemna: Pe cine 
nu îl iubeşte Dumnezeu, pe acela nici nu îl disciplinează. Toţi 
cei care au venit prin credinţă la Domnul Isus şi pe baza lucrării 
de răscumpărare au primit iertarea păcatelor lor, devin copii ai 
lui Dumnezeu. Din acest moment Dumnezeu îi primeşte ca fii. 
El personal îi educă. El îşi iubeşte copiii, pe care i-a salvat prin 
lucrarea Domnului Isus.

„... bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primeşte“. Bătaia cu 
nuiaua pare a fi un cuvânt foarte dur. Dar şi atunci când Dum-
nzeu foloseşte într-o anumită situaţie mijloace dure de discipli-
nare, El o face din dragoste: „Ce suferiţi este spre disciplinare“, 
sau după nota de subsol: „... nu provine din mânie din partea lui 
Dumnezeu.”

Nu sunt toate aceste lucruri de o foarte mare însemnătate pen-
tru noi? Îmi amintesc încă bine de timpul când am venit la cre-
dinţă; mă întrebam atunci permanent, când aveam un insucces 
sau când intervenea în viaţa mea o înbolnăvire: „Ce ai făcut, ca 
Dumnezeu să îţi trimită acum aceasta?” Uneori consideram că 
recunosc anumite lucruri în viaţa mea, pentru care Dumnezeu 
îngăduie acest sau acel lucru. Cu puţin timp înainte am auzit pe 
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un frate spunând: „Când făceam aceasta sau aceea, urmarea era 
aceasta sau aceea“. Eu cred, că noi, cu cât îL cunoaştem de mai 
mult timp pe Dumnezeu şi înţelegem căile Lui cu noi, vedem tot 
mai mult, că Dumnezeu, nu se comportă cum considerăm noi 
(compară cu Isaia 55,8). Aşadar să ne ferim, atunci, când în viaţa 
unui frate de credinţă vedem un anumit necaz, să gândim sau să 
spunem: Aha, acest lucru este din această sau acea cauză! Priete-
nii lui Iov au făcut treptat loc acestui gând: Ei încercau, în toate fe-
lurile să îl convingă pe Iov, că el suferea atât de mult pentrucă pă-
cătuise. Ei considerau suferinţele ca o judecată a lui Dumnezeu. 
Nici-un prieten a lui Iov nu avea dreptate în ceea ce susţinea. De 
altfel nu este problema noastră să speculăm, dece Dumnezeu în-
găduie suferinţe în viaţa celor credincioşi. Noi ar trebui să avem 
mai mult în vedere, că Dumnezeu, atunci când disciplinează, o 
face pentru un anumit scop având în vedere viitorul. Pe de altă 
parte trebuie să ne întrebăm permanent înaintea lui Dumnezeu, 
dacă există păcate în viaţa noastră, de care trebuie să fim curăţiţi.

Pedeapsa are de a face cu păcatul din trecut, şi aceasta a pur-
tat-o Domnul Isus, disciplinarea, pentru credincioşi, are de a face 
cu un scop viitor, pentruca noi să fim părtaşi sfinţeniei Lui. Deci 
sunt două lucruri diferite. Pedeapsa provine din mânia dreptăţii, 
disciplinarea din dragoste. Dumnezeu, cu tot ce aduce în viaţa 
noastră, urmăreşte un scop pozitiv. Este absolut normal, ca Dum-
nezeu să lucreze în acest fel cu orice copil al Său: „Dumnezeu se 
poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu îl pe-
depseşte tatăl?” Dacă cineva nu ar fi disciplinat (pedepsit), (ver-
setul 8), ar fi o dovadă că acesta nu este un copil al lui Dumnezeu, 
ci este un bastard, un copil din afara căsătoriei (din curvie).

După aceasta scriitorul ne explică, cum ne-au educat părin-
ţii noştrii, arătând că de fapt în principiu era acelaş lucru. Aşa 
ne-au educat şi părinţii noştrii, îi aveam „ca educatori şi ne te-
meam de ei (le eram supuşi); nu ar trebui noi cu mult mai mult 
să fim supuşi Tatălui Duhurilor şi să trăim?“ Dacă suntem supuşi 
lui Dumnezeu, şi recunoaştem (acceptăm) căile Lui (felul Lui de 
comportare) cu noi, aceasta înseamnă binecuvântare pentru noi. 
Aceasta înseamnă că trăim (ne ducem viaţa) în prezenţa Lui. Pă-
rinţii noştrii ne educau (disciplinau) pentru puţini ani, şi anume, 
aşa cum credeau ei de cuviinţă. Nici-un tată nu este fără greşeală, 
cât de bun ar fi el intenţionat. Dumnezeu, dinpotrivă este desă-
vârşit în toată comportarea Sa. La sfârşitul versetului 10, se spu-
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ne că El, ne disciplinează (pedepseşte) spre folosul (binele) nostru. 
Ceea ce face Dumnezeu este totdeauna spre bine (folos)! De aceea 
putem să privim cu încredere în viitor.

	1.4	Intenţia	lui	Dumnezeu:	Sfinţirea	noastră

Să aplicăm cele spuse până acum la timpul nostru. Nu există în 
zilele noastre multe necazuri printre cei din poporul lui Dumne-
zeu? Ai privit tu necazurile prin această prismă, că Dumnezeu le 
îngăduie, de fapt, chiar le trimite? Unii găsesc răspunsuri pripi-
te pentru motivele necazurilor. Recunoaştem noi că, până în fi-
nal Dumnezeu prin acestea vrea să ne disciplineze? Nu trebuie 
El să ne readucă pe toţi, şi să ne conducă pe drumul corect? El 
doreşte să ne readucă în apropierea Sa. Sunt eforturile dragostei 
Lui. Dumnezeu foloseşte toate lucrurile spre folosul nostru, spre 
binele nostru.

Trăim o vreme plină de pericole, într-o cultură complet 
degenerată care se autodistruge, o vreme a supravieţuirii pe plan 
spiritual. Bogăţiile materiale de care beneficiem sunt fără prece-
dent. Şi aceasta este un mare pericol pentru noi. Există azi multe 
pericole care ameninţă pe cei din poporul lui Dumnezeu, pe care 
nu ar trebui să le subestimăm. Momentul revenirii Domnului Isus 
este aproape şi am impresia că Dumnezeu doreşte să îşi curăţească 
poporul. Noi trebuie să fim din nou părtaşi sfinţeniei Sale. Dacă 
ne gândim la problemele ce se manifestă între cei din poporul lui 
Dumnezeu, vedem, cât de dificil este să apreciem corect. Un lucru 
este însă cert: Dumnezeu foloseşte lucrurile, pentruca noi să fim 
sfinţiţi. Acesta este un scop excepţional. Dumnezeu are scopuri 
măreţe cu fiecare din noi personal, şi cu noi în comun ca popor 
al lui Dumnezeu. Suntem noi oare atât de surzi, încât El trebuie 
să se retragă, lăsându-ne singuri, judecându-ne prin aceasta? Nu 
vrem să ne cercetăm cu seriozitate, pentru a vedea în ce domeniu 
nu corespundem sfinţeniei Sale?

„Orice disciplinare însă nu pare să fie în prezent un motiv de 
bucurie ...“ Nu este plăcut să treci prin disciplinarea lui Dumne-
zeu, chiar atunci când şti că ea provine cu certitudine dintr-o ini-
mă plină de dragoste. Deseori căutăm căi, pentruca pe cât posibil 
să terminăm cu problemele. Prima întrebare ar trebui să fie pen-



18

tru noi: Ce doreşte Dumnezeu de la mine, de la noi? Doreşte El 
să-mi vorbească, că trebuie să să mă apropiu din nou de El?

Disciplinarea pare a fi pentru prezent „tristeţe“. Este demn de 
remarcat, cum se exprimă scriitorul: Pare să fie aşa. Poate fi şi al-
tfel. Dumnezeu doreşte, ca noi să privim disciplinarea din punc-
tul Lui de vedere, că aceasta provine din dragostea Sa. Atunci ea 
nu trebuie să producă tristeţe. În afară de aceasta, dacă îşi atinge 
scopul, disciplinarea va aduce „roada dătătoare de pace a nepri-
hănirii, acelora care au trecut prin ea (prin disciplinare). Dumne-
zeu lucrează prin aceasta neprihănire (îndreptăţire) în viaţa noas-
tră, aceasta înseamnă, că noi ne supunem Lui şi facem voia Lui. 
Consecinţa este că inimile noastre sunt umplute cu pace.

Şi chiar dacă pentru prezent, disciplinarea (pedeapsa), nu 
pare a fi un motiv de bucurie, ea va produce în viitor bucurie. 
Avem aici o înşiruire: neprihănire, pace, bucurie. Aceeaşi înşiru-
ire o găsim în Romani 14,17, unde Apostolul descrie caracteristi-
cile Împărăţiei lui Dumnezeu: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu 
este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul 
Sfânt“. Scopul lui Dumnezeu cu ai Săi, este ca să îi determine, atât 
personal, cât şi în comun, ca ei să nu voiască să facă altceva decât 
voia Lui. Consecinţele sunt pace şi bucurie.

1.5	Mijloacele	şi	scopul	(ţinta)	disciplinării

Aşadar, ce mijloace foloseşte Dumnezeu, pentru a exercita discipli-
narea? Poate fi, aşa cum vedem aici în Evrei 12, vrăjmăşie din par-
tea lumii. Sunt aproape înclinat să spun, că este de fapt în dezavan-
taj că avem parte de atât de puţină împotrivire din partea lumii. În 
parte, aceasta se datorează faptului că ne-am adaptat ei (lumii), aşa 
că Dumnezeu, având în vedere disciplinarea noastră, recurge la alte 
mijloace ca de ex. înbolnăvirea. Deseori înbolnăvirea nu ne atinge 
în general, în felul în care se petreceau lucrurile în secolele trecute, 
căci suntem azi asiguraţi cu posibilităţi multiple împotriva multor 
înbolnăviri. Putem fi pe drept recunoscători pentru aceste mijloace 
de ajutor, pe de altă parte însă acestea stimulează înclinaţia noastră 
de a fi independenţi. Cu puţin timp în urmă un frate îmi spunea că, 
îi este atât de frică de eventuale calamităţi, încât pentru unele even-
tuale catastrofe s-a asigurat de mai multe ori.
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Totuşi boala poate deveni un necaz veritabil. Deseori însă sunt 
necazuri în familie sau în viaţa profesională. Suntem înclinaţi să 
rezolvăm într-un mod nespiritual problemele, sau să le ocolim. 
Aceasta ar însemna să subapreciem disciplinarea. Pe de altă par-
te, la o presiune persistentă, de lungă durată, există pericolul ca 
să dăm înapoi. Acceptând lucrurile din mâna lui Dumnezeu şi 
văzând că Dumnezeu ţi-a pregătit în acestea o binecuvântare, 
înveţi în această situaţie lecţii pe care nu le-ai fi învăţat aşa re-
pede. Chiar dacă pentru un timp îndepărtezi anumite necazuri, 
Dumnezeu te va pune mai târziu în faţa aceleiaşi probe. Aşadar 
cu cât vom învăţa mai repede un anumit lucru, cu atât mai bine.

În sfârşit există necazuri printre cei din poporul lui Dumne-
zeu, pe care Dumnezeu le foloseşte de asemenea pentru a-şi cură-
ţa poporul, pentruca acesta să corespundă din nou chemării sale 
iniţiale. Dumnezeu doreşte să scoată în relief printre noi virtuţile 
Domnului Isus.

Concluzionăm scopul disciplinării lui Dumnezeu:

1. Credincioşii urmează să fie părtaşi gloriei lui Dumnezeu. El 
lucrează în aşa fel ca noi să ne dăm seama de păcate, să le re-
cunoaştem şi să le evităm.

2. În viaţa credinciosului trebuie să iasă la iveală neprihănirea: 
Aceasta înseamnă, să cunoaştem şi să facem voia lui Dumne-
zeu.

3. Rezultazul este pacea şi bucuria, care ne inundă inima.

1.6	Disciplinarea	are	în	perspectivă	viitorul

Un alt scop a lui Dumnezeu privind disciplinarea este că prin 
aceasta El ne păzeşte de drumuri greşite pe care am putea să 
apucăm în viitor, sau ca noi să devenim sau să rămânem unelte 
potrivite în slujbă pentru El. Un astfel de exemplu este Apostolul 
Pavel. În 2 Corinteni el vorbeşte despre el însuşi ca despre un om, 
care era în Hristos, care a fost răpit in Paradis aşadar în al treilea 
cer. El a auzit acolo lucruri despre care nu îi este îngăduit nici 
unui om să vorbească. Din câte ştim, nici-un alt om nu a fost în 
Paradis şi care s-a întors de acolo, bineânţeles cu excepţia Dom-
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nului Isus. Dumnezeu făcuse apostolului descoperiri atât de ex-
traordinare, că el era în pericol, din acest motiv să se îngâmfe. 
De aceea Dumnezeu i-a pus un ţepuş în carne, despre care ci-
tim în versetul 7: „Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina 
strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, 
un sol al satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă 
îngămf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: 
Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este 
făcută desăvârşită.“

Vedem aici că apostolul Pavel avea suferinţe deosebite. Un înger 
a lui satan îl pălmuia. Acesta era pentru el un ţepuş în carne. Mulţi 
s-au întrebat ce ar putea să fie aceasta. Un răspuns definitiv nu pu-
tem da nici noi în acest sens. Acest ţepuş îi producea însă o astfel de 
suferinţă, încât el considera că ar fi putut sluji Domnului mai bine 
fără el. El a rugat pe Domnul de trei ori să il îndepărteze. Dar Dom-
nul i-a răspuns: Lasă aşa, Harul Meu îţi este de ajuns. Eu ştiu ce fac, 
şi dacă Eu procedez astfel, tu vei vedea că în felul acesta Eu te pot 
folosi mai bine: „... puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune“.

Aici se vede că Domnul în înţelepciunea Sa disciplina pe Apos-
tol, pentruca el să rămână un vas de care să se servească. Cât de 
adesea trebuie Dumnezeu să ne disciplineze pentru a ne feri de 
nebunii viitoare! Aceasta este o disciplinare preventivă. În mod 
asemănător, cu privire la viaţa noastră putem afirma că: „... Dom-
nul face totul bine pentru noi” (Deutoronom 8,16). Acest verset 
este minunat! În Deutoronom 8, vedem cum Dumnezeu îndrumă 
pe poporul Său prin Moise, cum El îl conduce prin pustiu, cum îl 
încearcă, pentruca în final să îl ducă în ţara promisă şi să îl bine-
cuvinteze acolo cu tot ce este mai bun: „ca să te smerească şi să te 
încerce, şi să-ţi facă bine apoi”. Când Moise a spus aceste cuvinte 
poporului, erau pe punctul de a trece Iordanul pentru a ajunge în 
ţară. Dumnezeu le prezentase prin Moise toate minunile acestei 
ţări. Învăţăm din aceasta, că prin căile de educare pe care îi con-
duce pe ai Săi, Dumnezeu are ca scop să îi binecuvinteze. Dacă 
privesc viaţa mea, sub spectrul, că Dumnezeu, prin tot ce mă tre-
ce, făcând acest lucru spre binele meu, primesc o perspectivă cu 
totul nouă. Acesta este scopul efectiv, pe care îl are Dumnezeu cu 
noi. Îmi doresc mie şi tuturor, să putem privi lucrarea Domnului 
în vieţile noastre prin această prismă.

Îmi permiteţi să pun o întrebare? Mulţi se roagă Domnului 
Isus, şi aceasta nu o putem face niciodată suficient. Cunoşti tu 
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însă şi o relaţie de încredere cu Dumnezeu ca Tatăl tău? Vorbeşti 
tu cu El despre ceea ce te preocupă? Domnul Isus ne-a făcut cu-
noscut pe Tatăl. El (Domnul Isus) a venit pentruca să ducă pe 
omul căzut înaintea lui Dumnezeu, pe toţi cei care cred în El, aşe-
zându-i în aceeaşi poziţie în care era El, astfel ca noi să îl cunoaş-
tem pe Tatăl Lui ca Tatăl nostru. Putem face încă un pas mai de-
parte. În Ioan 4,23 se spune: „Tatăl caută astfel de închinători.“ 
Din aceasta reiese în final, că fiecare din noi trebuie să avem o 
părtăşie absolut personală cu Dumnezeu ca Tată. Atunci înţele-
gem şi admirăm şi mai mult felul în care lucrează Dumnezeu Ta-
tăl cu noi şi aflăm cât de mult ne iubeşte!

Dacă noi am fi copleşiţi de dragostea lui Dumnezeu, acesta ar 
fi cel mai puternic motiv, ca să o rupem cu păcatul. Nu ne com-
portăm noi adesea prea uşuratic cu păcatul? Păcatul nejudecat 
alterează viaţa unui credincios. Cât de mulţi credincioşi au fost 
deturnaţi de pe cale prin păcate nejudecate! Cât de multe Adu-
nări locale au fost rupte, pentru că păcatul nu a fost tratat după 
gândurile lui Dumnezeu. Noi nu putem lua suficient în serios pă-
catul. Scopul lui Dumnezeu este ca în viaţa mea şi a ta, păcatul să 
nu mai aibă nici-un loc. Aceasta înţelegem cu atât mai bine cu cât 
cunoaştem şi experimentăm zilnic dragostea lui Dumnezeu.

1.7	De	ce	recurge	Dumnezeu	uneori
la	judecată,	şi	uneori	nu?

Întrebarea, de ce recurge Dumnezeu uneori la judecată şi alte ori 
nu, ne-a preocupat cu siguranţă pe toţi vreodată.4 De ce a nimicit 
Dumnezeu acum circa 4500 de ani întreaga omenire prin potop? 
De ce a dus El apoi pe Noe şi familia lui pe „un pământ curăţit”, şi 
le-a dat promisiunea, că nu va mai distruge din nou pământul în 
felul acesta? De ce a încurcat Dumnezeu limbile după construirea 
turnului Babel şi după aceasta a împrăştiat întreaga omenire? 
Aceasta a fost o judecată a lui Dumnezeu. Prin aceasta au apărut 
popoare diferite. Câteva capitole mai târziu se relatează cum 
Dumnezeu a nimicit cetăţile Sodoma şi Gomora (Geneza 19). Cu 
 
4 Această întrebare stă la baza locurilor din Biblie precum Eclesiastul 8,11 şi 
1 Timotei 5,24 .
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siguranţă existau multe cetăţi rele pe pământ, dar El le-a nimi-
cit numai pe acestea două. În cartea Numeri vedem cum a avut 
loc răscoala lui Core împotriva lui Moise şi Aaron. Aceşti oame-
ni au fost înghiţiţi de pământ stând in picioare. Un alt exemp-
lu care ilustrează intervenţia lui Dumnezeu cu judecată îl găsim 
atunci când după multă răbdare, Dumnezeu a îngăduit ca po-
porul Israel să fie dus în captivitate. Un exemplu din Noul Te-
stament este în Faptele Apostolilor 5, unde Anania şi Safira, în 
faţa Adunării din Ierusalim au dat să se înţeleagă că ei donează 
Adunării, întreaga sumă pe care o primiseră după vânzarea unui 
ogor, dar fiind înţeleşi în secret, dădeau apostolilor numai o par-
te din această sumă. Petru a spus atunci că cei doi minţiseră pe 
Duhul Sfânt. Imediat după aceasta a urmat judecata. Cei doi au 
murit în aceeaşi zi.

Deseori Dumnezeu îngăduie răului să se coacă, fără să dispună 
încetarea lui.

Pe de altă parte există exemple, care ne arată că Dumnezeu în-
găduie ca răul să se coacă. În general Dumnezeu, după chemarea 
lui Avraam, a îngăduit ca popoarele de pe pământ să meargă pe 
propiul lor drum (Faptele Apostolilor 14,16). În cele patru pilde 
despre Împărăţia Cerurilor, Domnul Isus a scos în relief că, răul 
în creştinism ar urma să se coacă. Din a doua pildă reiese foarte 
clar acest principiu (Matei 13,24–30). Acolo Domnul Isus spune 
ucenicilor, că Împărăţia Cerurilor se aseamănă cu „un om care 
a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar pe când dormeau 
oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a 
plecat. Când au răsărit firele şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi ne-
ghina. Robii stăpânului casei au venit, şi i-au zis: „Doamne, n-ai 
semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?“ 
El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au 
zis: Vrei dar să mergem şi s-o smulgem? „Nu“, le-a zis el, „ca nu 
cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. 
Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş ... „Nu 
este ceva ciudat, că în Împărăţia Cerurilor, care în ea însăşi este 
un lucru bun, există rău, şi că răul trebuie să se coacă?”

Cheia o reprezintă faptul că, Domnul Isus a fost lepădat ca Îm-
părat al acestei Împărăţii (Matei 12). El nu a putut guverna ca Îm-
părat în această Împărăţie pe pământ. El spune aici totodată: Eu 
voi preda Împărăţia slujitorilor mei. Se va întâmpla în felul urmă-
tor: Un om vrăjmaş va semăna între grâu (reprezentând credin-
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cioşii adevăraţi), neghină (reprezentând credincioşii falşi). Sluji-
torii s-au înfricoşat. Totuşi Domnul Casei spune: Lăsaţi neghina 
să crească până la seceriş. Nu ne înfricoşăm şi noi uneori, văzând 
cum în zilele noastre în creştinism, neghina, cei ce nu sunt năs-
cuţi din nou, dar spun că sunt creştini sunt foarte mulţi? Care ar 
fi procentul azi? Grâul este puţin. De ce dă ordin Domnul Casei 
ca neghina să fie lăsată să crească până la sfârşit?

Celelalte pilde cuprind învăţături asemănătoare. În a patra 
pildă este vorba despre o femeie care amestecă aluat cu plămă-
deală, astfel că în final tot aluatul se dospeşte. Aceasta este o ima-
gine a faptului că în creştinism are loc acest amestec cu învăţături 
rele, şi aceasta până cănd totul va fi alterat. Şi aceasta e un lucru 
amar. Nici pentru Dumnezeu nu este mai puţin dureros. Totuşi 
Domnul spune: Lăsaţi aşa!

Un alt exemplu foarte apropiat de aceasta îl găsim în Apoca-
lipsa 13. Acolo vedem o desfăşurare completă a răului, şi anume 
în două persoane, pe care Dumnezeu le descrie ca fiare. În acest 
capitol este descrisă mai întâi căpetenia imperiului roman care se 
formează (stăpânitorul Europei), prima fiară. Apoi a doua fiară: 
anticristul (Mesia cel fals şi împărat al lui Israel). Prima fiară are 
numărul 666. Acest număr simbolizează desfăşurarea completă 
a păcatului. Când Domnul a venit şi i-a răpit pe ai Săi în cer (1 
Tesalonicieni 4), tot răul va fi lăsat liber şi acest rău se va putea 
desfăşura complet, şi în mod deosebit acolo unde Dumnezeu cu 
secole înainte putea să lucreze în mod deosebit.

De ce îngăduie Dumnezeu uneori răului să se coacă, şi de ce 
alteori îl judecă foarte curând? Nu putem totdeauna da un răs-
puns concluziv pentru această situaţie. Este valabil însă în gene-
ral principiul că Dumnezeu nu tolerează răul acolo unde El intră 
într-o relaţie strânsă cu oamenii. Când întâlneşte însă decadenţă, 
Dumnezeu îi lasă pe oameni deseori cu ei înşişi şi îngăduie răului 
să se coacă. Chiar dacă răul creşte în Împărăţia Cerului – în starea 
în care se găseşte în momentul actual, aceasta nu înseamnă însă 
că acolo unde are autoritate numai Cuvântul, şi se respectă prin-
cipiile Casei lui Dumnezeu, Dumnezeu poate tolera şi acolo răul. 
Vom mai vedea cum Dumnezeu tocmai în casa Lui, aşteaptă în-
tronarea sfinţeniei.

Această diferenţă o vedem clar în pilda despre Împărăţia Ce-
rului din Matei 13. În prima pildă, aceea cu semănătorul, Domnul 
se compară pe Sine însuşi cu Semănătorul care seamănă Cuvântul 
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lui Dumnezeu. În următoarele pilde (acelea cu neghina, grăunte-
le de muştar, aluatul) Domnul vorbeşte despre evoluţia creştinis-
mului în general: Acesta va fi pătruns de rău. Însă în următoare-
le două pilde, aceea despre comoara ascunsă şi despre perla de 
mare preţ, Domnul Isus vorbeşte despre ceva din Împărăţie, care 
pentru El este foarte valoros. Comoara ascunsă şi perla de mare 
preţ sunt ambele imagini ale credincioşilor adevăraţi din Împără-
ţie, din Adunarea lui Dumnezeu. Acesta este domeniul, unde se 
exercită disciplinarea biblică. Înainte de a ajunge să vorbim despre 
aceasta, să ne ocupăm puţin cu subiectul judecăţii de sine.

1.8 Judecata de sine

Aşa zisa judecată de sine (referirea „a te judeca pe tine însuţi în 
lumina Bibliei“), este deosebit de importantă şi de neocolit pentru 
orice copil al lui Dumnezeu. Găsim în diferite locuri din Noul Te-
stament, recomandarea clar exprimată, că trebuie să ne judecăm 
pe noi înşine. Ca locuri din Biblie sunt indicate în anexă la puncte-
le 1.2.4. printre altele Matei 18,8.9, la care vom reveni mai târziu. 
Un alt loc important în legătură cu acest lucru este în Coloseni 
3,5–10, unde Apostolul spune celor credincioşi, la ce trebue să 
renunţe. El enumeră acolo câteva păcate murdare. Apoi este locul 
din 1 Ioan 1,9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios 
şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nele-
giuire“. 

Practicăm noi permanent judecata de sine? Trebuie să folo-
sim în fiecare zi ocazia, să ne întrebăm dacă, purtarea, vorbirea şi 
gândurile noastre au fost corecte. Cu siguranţă, seara este un mo-
ment potrivit ca să-L rugăm pe Domnul să ne descopere, greşelile 
noastre. De unele lucruri suntem conştienţi deja în timpul zilei. 
Nu trebuie să aşteptăm până seara pentru a recunoaşte păcatele. 
Fiind conştienţi de păcate, să le mărturisim imediat. Uneori este 
vorba de un gând păcătos sau de o privire nepotrivită. Cel mai 
bine este să spunem imediat: „Doamne, îţi mărturisesc ţie acest 
lucru. N-am vrut să fac acest lucru. În cutare situaţie am avut un 
gând păcătos.“ Există multe ocazii în decursul zilei, în care trebu-
ie să ne judecăm imediat, pe noi înşine. Uneori însă ne amintim 
abia seara de multe lucruri nepotrivite.
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Se poate de asemenea întâmpla ca în timpul nopţii ceva să 
devină clar: Aceasta nu a fost în ordine! Uneori abia dimineaţa, 
după ce ne sculăm, devenim conştienţi că ceva a fost greşit în ziua 
precedentă. Este foarte important ca toate lucrurile, care nu sunt 
în ordine, să le recunoaştem şi să le mărturisim înaintea Domnu-
lui Isus. El e cu noi şi ne ajută şi aşteaptă de la noi să îi spunem 
păcatele pe nume. Întâi trebuie să mărturisim şi apoi să cerem 
iertare. Mărturisire înseamnă să spui păcatului pe nume: S-a în-
tâmplat asta şi asta, aşa am gândit, asta am spus, şi aşa am făcut. 
Apoi Dumnezeu iartă. În afară de aceasta el ne curăţeşte de toate 
fărădelegile (1 Ioan 1,9).

Încă două locuri din Psalmi: „Cine îşi cunoaşte greşelile ...“ 
(Psalmul 19,12). Cât de greu ne vine uneori să ne vedem (recu-
noaştem) greşelile sau rătăcirile. Mai departe se spune: „Iartă-mi 
greşelile pe care nu le cunosc!“ Acestea sunt lucrurile pe care nu 
le recunosc ca fiind păcate. Trebuie să îL rugăm pe Domnul Isus: 
Doamne, arată-mi tu aceasta. „Păzeşte de asemenea pe robul tău 
de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără 
prihană şi nevinovat de păcate mari.“ Apoi rugăciunea concluzi-
vă: „Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele ini-
mii mele, Doamne. Stânca mea şi Izbăvitorul meu!“ Tot ce ne ara-
tă Dumnezeu, îI putem mărturisi Lui.

„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!

Vezi dacă sunt pe o cale rea,
şi du-mă pe calea veşniciei“

( Psalmul 139,23.24).
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2	|	Domeniul	în	care	se	exercită	
disciplinarea

2.1 Principiul punerii de o parte – chemarea lui 
Avraam

„Domnul zisese lui Avraam: Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi 
din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi 
face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face 
un nume mare, şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe 
cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor bleste-
ma; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine“ 
(Geneza 12,1–3).

În partea principală de mai sus am văzut, că în ce priveşte tema 
disciplinare, aceasta se referă în primul rând la faptul că, Dum-
nezeu, ca un Tată plin de dragoste, îi educă pe ai Săi, ca in fi-
nal sa le facă un bine. Preocuparea cu tema disciplinare, are de 
asemenea ca scop, ca noi să înţelegem bine, ce responsabilitate 
avem noi ca şi credincioşi, în interiorul unei Adunări locale, 
de-a lucra după gândurile lui Dumnzeu. Un punct important de 
vedere cu privire la aceasta, este faptul că totul are loc în pace 
şi ordine, aşa cum ne-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său. 
Dacă ajungem în situaţii, în care este necesar să aplicăm disci-
plinare, trebuie să fim conştienţi, că Dumnezeu educă pe fiecare 
din noi, în şcoala Lui.

Când Dumnezeu ne educă ca pe copiii Săi, motivul nu este 
niciodată mânia, ci dragostea Sa. Dumnezeu ne educă pentru 
un scop precis. Această poziţie a Harului şi a bunăvoinţei tre-
buie să corespundă şi efortului nostru reciproc. Disciplinarea nu 
este în nici-un caz pedeapsă. Judecata păcatelor celor care cred 
în Domnul Isus, a luat-o Fiul lui Dumnezeu o dată pentru tot-
deauna asupra Lui pe cruce. Dumnezeu nu judecă de două ori 
acelaş lucru. El nu îi pedepseşte pe cei credincioşi, chiar dacă, in 
căile Lui de guvernare este câteodata necesar sa meargă cu ei dru-
muri neplăcute lor. Intenţia Lui este de fapt ca să îi crească (sau 
să-i promoveze) in viaţa de credinţa, pregătindu-i pentru scopul 
măreţ de-a fi odată la El in casa Sa.
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Când răul nu este judecat, ajunge deplin. Până la potop, Dum-
nezeu nu a restricţionat răul. În final lumea de atunci s-a cufun-
dat. Din nefericire, lumea de după potop s-a stricat din nou. Înce-
pând cu Geneza 12, vedem cum Dumnezeu, face un nou început 
cu Avraam, şi introduce un principiu nou, foarte important.

Ce se întâmplase anterior chemării lui Avraam? În Gene-
za 11 putem citi, cum oamenii s-au ridicat în Babilon împotriva 
lui Dumnezeu. Ei voiau să-şi facă un nume şi să construiască un 
turn, care să ajungă până la cer. Aceasta a avut loc la câteva sute 
de ani după potop. Dumnezeu lăsase pe oameni, de asemenea, 
imediat după potop, un timp, de capul lor. După foarte puţin 
timp, omenirea a căzut complet în slujirea idolilor. O confirma-
re în acest sens o găsim în Iosua 24. Chiar înaintaşii lui Avraam 
au fost închinători la idoli. Înstrăinarea lor de Dumnezeu a atins 
punctul culminant în construirea turnului Babel. Dumnezeu a co-
borât, de aceea, şi a împrăştiat pe oameni. El a împtăştiat popula-
ţia pământului în multe părţi, încurcându-le limba.

În Geneza 11,6 se spune: „... acum nimic nu i-ar împiedica să 
facă tot ce şi-au pus în gând.“ Dumnezeu va lăsa popoarele care 
aveau acum limbile încurcate, să meargă pe drumul lor propriu. 
Popoarele se vor ţine astfel reciproc în frâu. Aceasta este situaţia 
până azi. De aceea Dumnezeu îngăduie războaie. El foloseşte po-
poarele, lăsându-le să se judece reciproc, şi urmăreşte în preşti-
inţa Sa, în ciuda răului, scopurile Sale. Pe lângă aceasta, El are o 
mărturie pentru Numele Său, în timpul Vechiului Testament, în 
poporul Israel, iar în ziua de azi mărturia Sa este în Adunare.

Apoi a avut loc o schimbare decisivă în căile lui Dumnezeu 
cu oamenii: Când El, chiar dacă a lăsat popoarele să meargă pe 
drumurile lor, totuşi El a chemat pe un om şi l-a separat pentru 
El: pe Avraam. Vizavi de ceea ce este rău în lume, Dumnezeu 
voia să aibă pe cineva prin care să poată fi proslăvit. Acesta este 
principiul de baza, pe care îl învăţăm în legătură cu Geneza 12, 
referitor la chemarea lui Avraam. El a luat un bărbat deoparte, 
separându-l pentru El.

Dumnezeu a spus lui Avraam că, vrea să îl facă un popor 
mare şi să îl binecuvinteze. Însă pentru aceasta, Avraam trebuia 
să îşi părăsească rudenia, casa tatălui său şi ţara sa. Aşa a început 
Dumnezeu să îşi formeze un popor pentru Sine. Aceasta ne arată 
cărţile lui Moise. A durat mult timp până când Isaac, fiul promis 
lui Avraam, s-a născut. Apoi din nou au trecut mulţi ani până 
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când Isaac a avut doi fii. Dumnezeu a continuat linia promisiunii 
în Iacov, al doilea fiu al lui Isaac. Apoi Iacov, în final a născut do-
uăsprezece fii, care au devenit patriarhii poporului.

 Pentru toate acestea, Dumnezeu şi-a luat mult timp, aşa cum 
face El de multe ori pentru a-şi atinge scopul. În sfârşit El şi-a 
desfăşurat planul eliberării, după ce îşi ţinuse poporul mai mult 
de 400 de ani în Egipt. L-a trimis pe Moise ca salvator, pentru a 
conduce pe poporul Său afară din Egipt. Aceasta este o ilustraţie 
măreaţă, care ilustrează cum va scoate Dumnezeu, din lume un 
popor ceresc, după moartea pe cruce a Fiului Său.

Din păcate vedem în decursul istoriei poporului Israel, un po-
por aşa de favorizat, cum el permanent se abate de la Dumnezeu. 
Dumnezeu dădu-se poporului preoţia, ca element de legătură în-
tre El şi popor. Când poporul preluase parţial în stăpânire ţara 
(cartea Iosua), căderea a survenit rapid (cartea Judecătorilor). Po-
porului i s-au dat judecători, dar căderea morală a fost de nestă-
vilit. Preoţia având în frunte pe Eli, s-a stricat flagrant (1 Samuel). 
Astfel că Dumnezeu a oferit un nou element de legătură: Împă-
răţia. Mai întâi Dumnezeu le-a dat ca împărat pe Saul, apoi pe 
David. Dar şi împărăţia s-a stricat. Poporul a căzut în idolatrie, 
aşa că Dumnezeu a îngăduit ca poporul să fie dus în captivitate; 
mai întâi Imperiul de nord al lui Israel, apoi Imperiul de sud a lui 
Iuda. Totuşi au existat în toate timpurile oameni din popor, care 
au voit, să trăiască sfinţenia după gândul lui Dumnezeu.

2.2	Răul	în	Împărăţia	cerurilor	

La plinirea vremurilor, Domnul Isus a venit pe pământ, la o 
rămăşiţă credincioasă a poporului Israel. Israel a omorât pe Me-
sia lui. Tot odata, Fiul lui Dumnezeu, a pus, pe cruce, prin luc-
rarea Lui de ispăşire, temelia, pentru salvarea unui popor ceresc, 
pe care Dumnezeu voia să îL aibe pentu Sine. Dar şi în mijlocul 
acestui popor a apărut decadenţa. Domnul Isus a anunţat dinain-
te, cum avea să evolueze creştinismul, după ce El va fi lepădat 
ca Împărat al Împărăţiei Cerurilor, şi se va întoarce în cer. Şi în 
această Împărăţie, va avea să pătrundă răul şi din păcate în final 
va câştiga dominarea. Am văzut în pilda grâului şi a neghinei 
(Matei 13,24–30), că un vrăjmaş, a semănat neghină între grâu. 
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Ucenici urmau să le lase să crească pe amândouă până la seceriş! 
Din aceasta unii credincioşi au tras concluzia că în Biserica lui 
Dumnezeu, răul ar trebui, şi ar putea fi răbdat. Dacă răul ar de-
veni cunoscut, şi dacă ar fi şi necredincioşi în mijlocul poporu-
lui lui Dumnezeu, ar trebui să se îngăduie totul până la coacere. 
Aşa se face că s-au format Biserici mari, în care oameni, care nu 
au crezut de fapt niciodată (deci sunt necredincioşi, neântorşi 
la Dumnezeu), care nu şi-au recunoscut păcatele înaintea lui 
Dumnezeu, participă la cină. Acest lucru nu este absolut de loc 
după gândurile lui Dumnezeu. Cine interpretează aşa această 
pildă, o aplică cu totul greşit. Vedem foarte clar în Noul Testa-
ment, îndeosebi în Epistole, că Dumnezeu voia, ca în interiorul 
Împărăţiei Cerurilor, să existe totuşi un teritoriu, unde să se în-
trebe despre voia Sa, şi aceasta să fie împlinită; – chiar dacă, şi 
în creştinism lucrurile aveau să se desfăşoare în general spre 
decadenţă.

	2.3	Comoara	din	ţarină

Despre comoara din ţarină citim în Matei 13: „Împărăţia cerurilor 
se mai asemănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o 
găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi 
cumpără ţarina aceea“ (versetul 44). Această împărăţie este între-
aga lume. Prin lucrarea lui Hristos, Dumnezeu şi-a recumpărat 
lumea. Dar in lume este ceva, care, este de foarte mare preţ pen-
tru El, respectiv această comoară. De aceea a venit Domnul Isus 
şi a vândut tot ce avea.

2.4	Creştinismul	–	Biserica,	casa
lui	Dumnezeu	

Aici vedem aşadar o deosebire evidentă. Împărăţia Cerurilor este 
asemănată cu o ţarină;, acesta este teritoriul mare al creştinătăţii. 
În acest teritoriu există totuşi o comoară, care este deosebit de 
valoroasă pentru Domnul Isus: Adunarea lui Dumnezeu, care 
este privită în Noul Testament deseori în imaginea unei case. 
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În acest teritoriu îngust al Adunării lui Dumnezeu, care este 
alcătuit din toţi creştinii născuţi din nou, Dumnezeu doreşte să 
vadă sfinţenie. Ei au primit Duhul Sfânt, care acum locuieşte în 
fiecare din ei personal. Duhul Sfânt îi conduce în trecerea lor prin 
lume. Nu este întâmplător că El este numit Duhul Sfânt. Aceasta 
înseamnă printre altele, că El, vrea să lucreze (să producă) în 
viaţa noastră sfinţenia, astfel încât noi să fim cu totul pentru 
Dumnezeu, şi să ne ţinem departe de orice fel de întinăciune 
(sau de tot ce este rău) (compară cu 1 Tesalonicieni 5,22). Şi acest 
lucru are consecinţe foarte favorabile mersului nostru, în viaţa 
de zi cu zi. Cine crede deci în Domnul Isus, ştie pe baza Cuvân-
tului lui Dumnezeu că, este sigilat cu Duhul Sfânt (Efeseni 1,13) 
şi acesta îl aduce în legătură (părtăşie) strânsă cu Domnul Isus 
Hristos.

Duhul lui Dumnezeu este Cel, care de acum lucrează la ini-
ma lui, pentru a-l aduce din ce în ce mai mult in concordanţă cu 
sfinţenia lui Dumnezeu. Prin faptul că, Dumnezeu Duhul Sfânt, 
locuieşte în fiecare credincios în mod individual (1 Corinteni 
6,19), Dumnezeu locuieşte în totalitatea celor credincioşi (1 Co-
rinteni 3,16), şi această totalitate este privită deseori în Noul Te-
stament în imaginea unei case.

	2.5	„Casei	Tale	i	se	cuvine	sfinţenia“

Nu este de la sine înţeles că, acolo unde locuieşte Dumnezeu, to-
tul trebuie să fie în concordanţă cu sfinţenia lui Dumnezeu? Psal-
mistul exprimă într-un fel unic acest fapt: „Sfinţenia este podoaba 
casei Tale, DOAMNE, pentru tot timpul cât vor ţinea vremurile.“ 
El trage atunci, pe vremea sa, această concluzie despre templul 
pământesc, sau, despre cortul întâlnirii, care fusese dat, temporar 
poporului Israel, înainte de a se construi templul. Şi dacă această 
remarcă (din Psalmul 93,5), se referea la sfinţenia pământească, 
cu cât mai mult este ea valabilă pentru Adunarea lui Dumnezeu! 
Cât de necesar este pentru noi, să fim motivaţi şi conştienţi, că 
Dumnezeu, prin faptul că locuieşte în Adunare, aceasta fiind casa 
Lui, El doreşte să vadă totul în armonie cu sfinţenia Sa. Vai de 
noi, dacă ne comportăm în prezenţa lui Dumnezeu cu indiferenţă, 
faţă de păcatele personale sau comune!
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Să reflectăm acum asupra unor semnificaţii ale Adunării lui 
Dumnezeu ca şi casă a Lui din punctul de vedere al sfinţeniei.

2.5.1	Loc	sfânt

Casa lui Dumnezeu este denumită foarte des Loc sfânt. La această 
denumire accentul este pus pe expresia sfinţenie. Dumnezeu este 
sfânt, şi de aceea şi locuinţa Sa este sfântă. În Isaia 6 se spune:

„În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând 
pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui 
umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare 
avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acope-
reau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi  zi-
ceau: ,Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul 
este plin de mărirea Lui´! Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul 
care răsuna, şi casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: ,Vai de 
mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc 
în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu 
ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!´“ (versetul 1–5).

Ce imagine expresivă, privind sfinţenia lui Dumnezeu, i-a fost 
dată profetului Isaia, la începutul slujbei sale! Când a văzut pe 
Domnul şezând pe tron, şi-a rostit asupra sa acel vai. Un înger a 
venit, a luat un cărbune de pe altar, şi i-a atins gura cu el. Isaia a 
aflat că prin aceasta a fost curăţat. El nu va fi uitat această viziu-
ne niciodată. Acesta a fost momentul, în care l-a chemat Dumne-
zeu, şi care a marcat întreaga lui slujbă. Cât de multe cuvinte de 
judecată, pe care le-a anunţat Dumnezeu poporului, avea el să 
rostească! El trebuia să fie conştient, că nu avea voie să spună ni-
mic care nu era în acord cu sfinţenia lui Dumnezeu.

Cât de atenţi trebuie să fie în acest sens, cei, care doresc să 
slujască Domnului Isus, cu gura. Sunt ei conştienţi, că ceea ce 
spun trebuie să fie în concordanţă cu sfinţenia lui Dumnezeu?

De acest lucru trebuie de fapt să luăm toţi seama, şi să îl aplicăm 
ca atare. Câte păcate facem, pe care le înfăptuim cu gura, spunând 
lucruri pe care nu le mai putem retrage niciodată. Suntem conşti-
enţi de faptul că tot ceea ce spunem, este rostit în faţa lui Dumne-
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zeu? Şi acest lucru are greutete cu atât mai mult, dacă ne gândim că 
fiecare credincios este făcut de Dumnezeu un locaş sfânt. Să apli-
căm acest lucru înainte de orice pentru noi ca Adunare şi în strân-
gerile noasre în părtăşie. Ce important este tocmai acolo, ca totul să 
se desfăşoare în concordanţă cu sfinţenia lui Dumnezeu.

	2.5.2	Templu	sfânt

O altă semnificaţie este templu, sau templu sfânt. Templul era 
clădirea unde avea loc slujba pentru Dumnezeu, şi unde intrau şi 
ieşeau preoţii. În legătură cu templu, referirea este în prim plan 
la slujba pentru Dumnezeu. Preoţii trebuiau să fie curaţi (vezi 
Levitic 3). Când este prezent păcatul, nu se poate exercita nici o 
slujbă preoţească spre onoarea lui Dumnezeu. Atunci preoţii, tre-
buie mai întâi să se curăţească. Păcatul este incompatibil cu slujba 
pentru Dumnezeu. În 1 Samuel 2, vedem cum păcatul era prezent 
în familia preoţească a lui Eli, astfel că Dumnezeu a judecat pe fiii 
lui Eli, şi l-a disciplinat chiar pe marele preot Eli. Dumnezeu şi-a 
ridicat mai târziu pe Ţadoc ca preot credincios.

	2.5.3	Locuinţă

Adunarea este de asemenea locuinţa lui Dumnezeu. Găsim această 
imagine mai des în Noul Testament. O locuinţă este casa (domo-
ciliul) unui om, teritoriul lui privat, unde totul este astfel amena-
jat, ca acolo să se simtă bine.

Poate Dumnezeu să locuiască într-o Adunare locală, unde sunt 
tolerate păcate cunoscute de toţi? Poate Domnul Isus să unească 
Numele Său cu răul? În 2 Corinteni 6,14 şi 15, apostolul Pavel, 
spune: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. 
Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum po-
ate sta împreună lumina şi întunericul? Ce înţelegere poate fi în-
tre Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel ne-
credincios?“ Acestea sunt în totală contradicţie. În final în ver-
setul 16 se spune: „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu 
idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a 
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zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi 
fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.“ Deaceea: „Ieşiţi din 
mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi 
dece este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi 
fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic“. Ce bucurie este pen-
tru Dumnezeu, să aibe un popor pentru El, care este pus de o par-
te, şi în mijlocul căruia poate locui, unde El poate fi acasă.

	2.5.4	Lăcaş

O altă semnificaţie pentru Casa lui Dumnezeu este: lăcaş. Lăcaş 
înseamnă că Dumnezeu, are un domociliu pe pământ, unde 
locuieşte si unde este foarte aproape de oameni. Biserica lui Dum-
nezeu este numită în Efeseni 2, un lăcaş al lui Dumnezeu. Dumne-
zeu, în Harul Lui nemărginit, a coborât pentru a locui în această 
casă. Această denumire, exprimă apropierea şi părtăşia deosebită 
a lui Dumnezeu de oameni. Dumnezeu caută apropierea de oame-
ni, aşa cum a căutat pe Adam şi Eva, după ce ei căzuseră în păcat. 
Dumnezeu nu i-a abandonat. El caută părtăşia cu omul. Atît de 
mult s-a apropiat de noi.

	2.5.5	Clădire

O altă semnificaţie pentru casa lui Dumnezeu este clădire. La o 
clădire se clădeşte. Această imagine o găsim de exemplu în 1 Corin-
teni. Pe parcursul timpului de Har, Dumnezeu clădeşte la această 
clădire. Ne face plăcere să ne amintim, că Domnul Isus se va în-
toarce când această clădire va fi terminată, şi ultima piatră va fi 
adăugată. Atunci El îşi va lua această clădire în cer, şi Trinitatea 
(Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt) va 
locui pentru totdeauna în ea.

Putem însă face o aplicaţie la o Adunare locală. Dacă acolo 
se manifestă păcat, Dumnezeu nu mai poate clădi, credincioşii 
nu mai pot fi zidiţi, şi nu mai pot fi adăugaţi oameni. Oare din 
această cauză, în zilele noastre, în multe adunări nu mai vine ni-
meni, sau foarte puţini la credinţă?



35

2.5.6	Loc	de	odihnă

O ulimă semnificaţie a casei lui Dumnezeu este Loc de odihnă. 
Găsim în acest sens în Psalmul 132,13.14: „Da, Domnul a ales Si-
onul ca locuinţă a Lui, şi a zis: Acesta este locul Meu de odihnă 
pe vecie; voi locui în el căci l-am dorit.“ Dumnezeu îşi doreşte pe 
pământ un loc unde să se poată odihni. Cât de binecuvântat ar 
fi, dacă înainte de o strângere laolaltă în Numele Domnului Isus, 
înainte de începere am întreba: Doamne Isuse suntem noi într-
o stare care corespunde przenţei Tale, astfel ca Tu să-ţi găseşti 
odihnă în mijlocul nostru? Să nu luăm ca un lucru de apucat fap-
tul că El vine în mijlocul nostru, ci să ne exprimăm în rugăciune 
înaintea Lui cu smerenie. Aceasta înseamnă că El trebuie să 
hotărească totul în srtrângerile laolaltă ale celor credincioşi. 

În Matei 8,20 îL auzim pe Domnul Isus spunând unui învăţat, 
că, vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi, dar că Fiul 
Omului nu are unde să îşi pună capul. El a fost pe pământ un 
străin care nu a găsit nici-un loc de odihnă. În final, a atârnat pe 
cruce, lepădat de oameni, care nu i-au oferit nici-un loc. Acolo El 
a desăvârşit o lucrare prin care, poate să îi ducă la Dumnezeu, 
pe cei care, vin cu mărturisirea păcatelor lor. Mai târziu Domnul 
Isus a spus în această Evanghelie, că, dacă ei se vor aduna pentru 
El, El, va veni în mijlocul lor (Matei 18,20). Găseşte El odihnă azi 
în mijlocul nostru?

Când este prezent păcatul, El nu se poate odihni. Acest ade-
văr îl găsim de exemplu în Ioan 5,17: „Dar Isus le-a răspuns: Ta-
tăl Meu lucrează până acum; şi Eu de asemenea lucrez.“ Domnul 
Isus le-a spus aceasta, când a vindecat pe cineva în Sabat, şi i-a 
spus să îşi ia patul şi să îl ducă (versetul 8). Iudeii au spus atunci 
celui vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici 
patul.“ Dar cel vindecat le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos, 
mi-a zis: Ridică-ţi patul şi umblă.“ Pentru Domnul Isus nu conta, 
dacă era sabat sau zi de lucru. Dacă vedea că cineva avea nevoie 
de ajutor, El îl ajuta. Atunci chiar şi sabatul era potrivit pentru a 
izbăvi din necaz. Când El a spus celui vindecat, să îşi ia patul, iu-
deii, nu au mai putut să se abţină: Cum putea cineva să-şi ducă 
patul în ziua sabatului? Aşa este inima firească. Dumnezeu dă-
duse sabatul unui popor, pe care El mai întâi îl eliberase (Exod 
15,16). Dar poporul a ignorat în tot felul poruncile lui Dumnezeu. 
Atunci ei, se puteau eschiva de la ţinerea sabatului. De ce erau 
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însă atenţi la ţinerea sabatului? O făceau într-un fel pur exterior, 
stabilind prin tălmăciri suplimentare ce este permis, sau ce nu 
este permis în ziua sabatului. Cine nu intreabă din inimă de voia 
lui Dumnezeu, poate să renunţe la ţinerea formală a ceremoniilor 
exterioare. Pentru Domnul, toate aceste lucruri nu au nici o va-
loare. Acest lucru îl explică El însuşi clar, atunci când spune: Eu 
nu mă pot odihni în mijlocul acestui popor, atâta timp cât el nu se 
lasă de păcat. „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu de asemenea 
lucrez.“ Pentru El nu a existat pe pământ nici-un loc de odihnă. 
El a trebuit să lucreze. Şi pentru ce? El trebuia să facă lucrările lui 
Dumnezeu, şi cea mai mare lucrare, a fost lucrarea de ispăşire de 
pe cruce. Prin aceasta, acum Dumnezeu are pe pământ un loc de 
odihnă.

Vedem aşadar în legătură cu diferitele denumiri ale casei lui 
Dumnezeu, că păcatul este incompatibil cu prezenţa lui Dumne-
zeu. Sper că ne este acum clar, dece disciplinarea este inevitabilă. 
Când păcatul este prezent, el trebuie sa fie tratat si îndepărtat. 
Vom vedea mai departe, ce situaţii conduc la necesitatea exerci-
tarii disciplinării.
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3	|	Gândirea	corectă	privind	
exercitarea	disciplinării

Înainte însă de a continua să vorbim despre situaţiile diferite 
privind disciplinarea, să ne gândim mai întâi la raţiunea în care 
urmează să se exercite aceasta.

3.1	Duhul	Harului	şi	al	iertării

Pentru aceasta deschidem la Matei 18 şi citim mai înâi primele 14 
vrsrete:

În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
„Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?“ Isus a chemat la 
El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: „Adevărat vă 
spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi 
face ca nişte copilaşi, cu nici-un chip nu veţi intra în Împărăţia 
cerurilor. Deaceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel 
mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copilaş 
ca acesta în Numele Meu, mă primeşte pe Mine. Dar pentru 
oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care 
cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră 
mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării. Vai de lume 
din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să 
nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care 
vine prilejul de păcătuire! Acum dacă mâna ta sau piciorul 
tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este 
mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât 
să ai două mâini sau două picioare, şi să fi aruncat în focul 
veşnic. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi 
leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă 
numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fi aruncat în 
focul gheenei. Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din 
aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea 
faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a ve-
nit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeţi? dacă un om are 
o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe celelalte 



38

nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? 
Şi dacă I se întâmplă să o găseacă adevărat vă spun, că are mai 
multă bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se 
rătăciseră. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri 
să piară unul măcar din aceşti micuţi.”

 3.1.1 Contextul

Matei 18 este cunoscut multora prin versetele 15–20 şi în mod de-
osebit prin versetul 20. Dar întrebarea este, dacă, aceste versete, 
chiar în legătură cu tema disciplinării, sunt bine înţelese în context. 
Este un principiu al interpretării săntoase a Scripturii, să ne pu-
nem mai întâi întrebarea: Care este sfera generală a textului pe care 
vrem să îl cercetăm? Altfel există pericolul, de a scoate din context 
locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aici în versetele 15–20 este 
vorba de disciplinare, să ne punem atunci întrebarea, în ce relaţie o 
pune Domnul. De aceea, să cercetăm primele 14 versete.

3.1.2	Mărime	reală

La începutul acestui capitol, ucenicii au venit la Domnul Isus şi 
l-au întrebat cine este cel mai mare în Împărăţia cerurilor. În mod 
vizibil, acest lucru i-a interesat foarte mult. Probabil întrebarea a 
survenit, deoarece în capitolul 17 trei ucenici au fost aleşi şi luaţi 
pe muntele schimbării la faţă. Acolo Petru, Iacob şi Ioan au putut 
să vadă pe Domnul Isus în slava Lui viitoare, ca Fiu al omului, ca 
Împărat peste Israel, şi peste tot pământul. Ce au văzut ucenicii 
acolo, le-a lăsat cu siguranţă o adâncă impresie. Petru a revenit 
mulţi ani mai târziu, în a doua lui epistolă, scriind că ei (cei trei 
ucenici) au fost martori oculari a mărimii slavei Domnului Isus (2 
Petru 1,16).

Nu dorim şi noi să îL vedem curând pe Domnul Isus? Ce mo-
ment minunat va fi, când îL vom vedea pentru prima dată cu 
ochii noştrii! Ce va fi, când cu puţin timp după aceea, va reveni şi 
va apare în slava Sa în faţa lumii: În această slavă L-au putut ve-
dea ucenicii ( acolo pe muntele schimbării la faţă).
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Probabil acesta a fost motivul, pentru care ei s-au întrebat: 
Cum vor sta de fapt lucrurile în Împărăţia Păcii? Nu ne întrebăm 
şi noi deseori cum va arăta această Împărăţie? Ce va fi premer-
gător instaurării Împărăţiei? Cine va intra în Împărăţie? Vor mai 
exista lucruri din domeniul tehnic de exemplu avioane, etc. ...? 
Pe ucenici îi interesa în mod deosebit structura organizatorică, 
respectiv conducerea: Cine va fi deci cel mai mare în Împărăţia 
cerurilor. Ei voiau să ştie: Doamne, cine va hotărî în Împărăţia 
cerurilor?

Cine este cel mai mare? Aceasta este o întrebare arzătoare în 
lume. Cineva mi-a spus odată: Stii cu ce sunt preocupaţi oamenii 
de obicei? Deseori se roteşte totul in jurul întrebării: Cine hotă-
reşte (decide), cine ascultă de cine? Este problema puterii (domi-
naţiei). Această întrebare o pun ucenicii Domnului: în Împărăţia 
cerurilor, cine de cine ascultă? Puţin timp mai târziu, a venit la 
Domnul Isus mama fiilor lui Zebedei, şi L-a rugat ca fiii ei să pri-
mească o poziţie deosebită (favorită) în Împărăţia cerurilor, unul 
la dreapta si celălat la stânga Lui (Matei 20,20.21). Domnul Isus 
din păcate a trebuit să dezamăgească această mamă. Motivaţia ei 
nu a fost bună.

Domnul Isus a pus mai întâi un copil în mijlocul lor. Totdeau-
na este foarte impresionant, când Domnul Isus vorbeşte prin 
semne sau acţiuni. Să ne imaginăm: Doisprezece bărbaţi, oameni 
maturi, stau în picioare, probabil în cerc, şi Domnul împreună cu 
ei, aşadar treisprezece bărbaţi. El cheamă un copil, îl ia de mână şi 
îl aduce în mijlocul lor. Copilul este acum de faţă. Ucenicii se uită, 
când la copil, când la Domnul Isus, când la ei înşişi. Apoi Domnul 
Isus spune: „Adevărat, vă spun, dacă nu vă convertiţi (dacă nu vă 
întoarceţi la Dumnezeu)“. Nu se întorseseră ucenicii la Dumne-
zeu, nu îşi mărturisiseră ei de mult timp păcatele lui Dumnezeu? 
Ei cunoscuseră că erau păcătoşi şi că aveau nevoie de iertare. Şi 
ei primiseră toţi această iertare, afară de un ucenic, despre care 
Domnul Isus a spus cu o anumită ocazie: Acesta este un diavol: 
Iuda Iscarioteanul (Ioan 6,70). Dar ceilalţi unsprezece ucenici se 
întorseseră din inimă (sincer) la Dumnezeu. Totuşi Domnul Isus 
le spune: Trbuie să vă întoarceţi la Dumnezeu.

Nu trebuie şi noi uneori să ne întoarcem la Dumnezeu? Chiar 
dacă îL cunoaştem de mulţi ani pe Domnul Isus, există momen-
te când trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, şi în mod deosebit 
când este vorba de întrebarea: „Cine este cel mai mare?“ „Gândul 
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la mărime“ nu are ce căuta în împărăţia cerurilor. Dacă nu vă în-
toarceţi la Dumnezeu, şi dacă nu deveniţi ca şi copiii, nu veţi intra 
în Împărăţia cerurilor! Ei (copiii) nu au dorinţa de mărire.

Pentru oamenii din lume, „cine este mai mare?“ este o între-
bare importantă. Cine, de cine ascultă, cine este deasupra, cine ia 
puterea, cine hotărăşte, sau cine decide? Dar pentru poporul lui 
Dumnezeu, trebuie să fie cu totul altfel.

La ce caractere ale unui copil se referă Domnul aici? De regulă 
un copil, nu are despre sine păreri înalte, şi nu are dorinţa de mă-
rire; el priveşte cu o teamă sinceră spre alţii; un copil este depen-
dent de părinţii săi, el nu se poate descurca singur în viaţă. Aceas-
ta este o stare care se cuvine şi ucenicilor Domnului Isus. Cum să 
te descurci în lume, când mergi totdeauna pe drumul smereni-
ei? Şi totuşi, acesta este drumul corect pentru ucenicii Domnului 
Isus: „Dacă nu vă întoarceţi la Dumnezeu ..., nu veţi intra în Îm-
părăţia lui Dumnezeu.“ Apoi urmează explicarea acestui verset: 
„Deaceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în 
Împărăţia cerurilor.“ Aici obişnuita ordine ierarhică este complet 
inversată. Ce este jos, ajunge sus si ce este sus, ajunge jos. Aceasta 
este gândirea corectă!

3.1.3	Să	nu	li	se	dea	pricină	de	poticnire	celor	mici

In versetul 5 vedem un alt aspect: „Şi oricine va primi un copilaş ca 
acesta ...“ Când vedem pe unii în poporul lui Dumnezeu, despre 
care avem impresia că, nu fac nimic prin ei înşişi şi urmează cu 
credincioşie pe Domnul Isus, este potrivit pentru noi să îi luăm 
în seamă şi să îi acceptăm, să-i primim din inimă în mod sincer. 
Cine face aceasta, spune Domnul Isus, „pe Mine mă primeşte“. 
Exact aceasta a fost starea şi felul de gândire al Domnului nostru. 
Vai de noi dacă suntem dintre cei care nu fac aşa şi despre care se 
spune în versetul 6: „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe 
unul din aceşti micuţi care cred în Mine …“ Pricina de poticnire 
la care se referă Cuvântul lui Dumnezeu aici, înseamnă, a întinde 
cuiva o cursă (capcană), prin care cineva este lezat (păgubit) în 
viaţa de credinţă şi cade. Eu pot prin comportarea mea (sau felul 
meu de trăire), să fiu o pricină, ca cineva care ar dori să urme-
ze pe Domnul Isus, să abandoneze această intenţie. Acest lucru 
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se întâmplă de exemplu, când din neveghere, nu trăiesc o viaţă 
creştină corespunzătoare. Şi ce este mai grav, când păcatele mele 
devin pricină de poticnire pentru alţii.

Cât de mult ne îndepărtăm deseori prin astfel de neveghere. 
Deseori nu ne întrebăm absolut de loc, ce efect are comportarea 
noastră asupra altora, deveniind poate chiar un pericol pentru 
ei. „Cine se comportă astfel: „... ar fi mai de folos să i se atârne 
de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.“ 
Îmi amintesc bine, cât de mult m-a impresionat acest verset în 
tinereţe. ... O piatră mare de moară atârnată de gât şi aruncat într-
o apă adâncă ... Nu este acest lucru ceva îngrozitor? Urmarea este 
moartea sigură. Nu este aceasta o pedeapsă? Nu, aici nu este o pe-
deapsa. Ceace are loc aici este de folos. Dacă prin aceasta am evita 
să fim pricină de poticnire pentru alţii, ar fi bine. A fi o piatră de 
poticnire, este de fapt un păcat grav. Nu sunt aceste cuvinte foar-
te clare, precise? 

Domnul Isus foloseşte aici cuvinte clare, pentruca noi să fim 
pătrunşi adânc în inimă: „Pentru acela ar fi mai bine!“ Ar fi bine 
dacă, ar fi înpiedecat să fie pricină de poticnire. Cât de mult este 
interesat Domnul Isus, ca tu şi eu, să nu devenim o ocazie prin 
care altul să ajungă să cadă. Să aplicăm aceasta în relaţiile noastre 
cu cei necredincioşi: Există situaţii în care ne-am comportat astfel 
faţă de un necrincios, încât acesta să ajungă să nu îl mai intereseze 
niciodată viaţa de creştin? Unii au spus: Dacă aşa sunt creştinii, 
nu vreau să devin creştin! Nu este acest lucru groaznic?

Pe de altă parte este necesar că vin prilejuri de păcătuire (ver-
setul 7). Aceste două părţi trebuie să le deosebim una de alta. 
Dumnezeu ştie să folosească spre bine, şi astfel de lucruri pe care 
le fac cei credincioşi, căci aceasta poate constitui pentru un cre-
dincios smerit, neînsemnat, un examen, astfel ca el să înveţe să nu 
se mai uite la oameni. Cu cât cineva învaţă mai devreme acest lu-
cru, cu atât mai bine. Câteodata, felul de comportare a credincio-
şilor mai în vârstă, provoacâ un efect de respingere (de neânţele-
gere) la unii tineri, având mari necazuri prin aceasta. Să spunem 
atunci: Da, tu ai dreptate, e corect, fratele şi sora s-au comportat 
greşit? Trebuie să fim atunci sinceri, dar totodată să şi spunem: 
Cu cât înveţi mai devreme că şi fraţii mai în vârstă mai păcătu-
iesc, cu atât mai bine: Învaţă să te încrezi numai în Domnul Isus. 
Apoi Dumnezeu poate să folosească comportarea greşită a alto-
ra, pe care noi nu o putem scuza în nici-un fel, spre binecuvân-
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tare. Aceste două laturi nu le putem pune una lângă alta, si nu le 
putem folosi ca argumente pentru scuze. Prilejurile de păcătuire 
trebuie să vină. „Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de 
păcătuire!“ (versetul 7). Da, vai de omul acela! – Vai de noi dacă 
tu şi eu, suntem pentru cineva un prilej de cădere de la credinţa!

Prin ce putem să fim un prilej de poticnire? Aceasta ne explică 
versetele 8 şi 9. „Acum dacă mâna ta sau piciorul tău te face să 
cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine.“ Din nou este folosit 
un limbaj foarte dur. Unii interpretează acest lucru literal: Este 
grav când cineva îşi pierde mâna într-un accident, dar să ţi-o am-
putezi singur? Da, fă acest lucru! Desigur, aceasta trebuie s-o în-
ţelegem în sens simbolic. Aceasta înseamnă: Când facem rău cu o 
mână, ar fi mai bine pentru noi, dacă „am amputa“ această mână. 
Aşa ar fi să procedăm şi cu piciorul: Dacă mergem pe drumurile 
păcatului, atunci să ne amputăm piciorul. „Este mai bine pentru 
tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau 
două picioare, şi să fi aruncat în focul veşnic.“ Este mai bine ca 
să fi salvat, după ce ţi-au fost îndepărtate mâna şi piciorul, decât 
să fi aruncat în focul veşnic cu două mâini şi două picioare. Ace-
laş lucru îl spune Domnul Isus în versetul 9, despre ochi. Ochiul 
poate, la fel, să devină un pericol grav, căci este o poartă prin care 
intră răul, fapt ce conduce la cădere.

De ce spune Domnul Isus acest lucru aici? De fapt nu se pune 
foarte mult accentul pe faptul că păcatul ne devine o cursă, deşi 
bineînţeles aceasta poate fi cazul, ci aici se pune problema ca noi 
să devenim conştienţi de acest lucru: Dacă noi nu ne judecăm pe 
noi înşine şi păcatul lucrează în viaţa noastră, cei din jur (alţii), 
vor fi influenţaţi spre lucruri rele. La acest lucru ne gândim prea 
puţin. Un păcat pe care îl practic, nu este numai o chestiune între 
mine şi Dumnezeu, ci este şi un lucru, care are influenţă asupra 
altora, şi nu în ultimul rând asupra întregii Adunări locale.

3.1.4	Cei	mici	sunt	favorizaţii	Tatălui

În versetul 10, Domnul Isus concentrează cele scrise spunând: 
„Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceşti micuţi“. Dacă 
mă comport cu nebăgare de seamă faţă de cei mici, îi dispreţuiesc. 
Dumnezeu lucrează altfel cu ei. De aceea Domnul Isus spune mai 
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departe, că îngerii în ceruri privesc fără încetare faţa Tatălui Său. 
Unii s-au gândit referitor la îngerii celor mici, că fiecare credin-
cios are un înger protector, dar personal nu consider că reiese 
acest lucru. Reiese însă simplu, că cei mici au un loc înaintea lui 
Dumnezeu ca Tată. Dumnezeu îi are permanent în vedere; sunt 
favorizaţii lui Dumnezeu. Dumnezeu face totul pentruca ei să fie 
ocrotiţi (protejaţi).

3.1.5	Fiul	Omului	caută	pe	cel	rătăcit

Aceasta este în deplină concordanţă cu faptul că Domnul Isus, 
cum se spune în versetul 11, a venit să salveze pe cei pierduţi. De 
aceea El a devenit om. El voia să salveze pe cei mici care ar cre-
de în Dumnezeu. El subliniază aceasta în versetele 12 şi 13 cu o 
ilustraţie. Dacă un om are 100 de oi şi una din ele se rătăceşte, nu 
lasă el pe cele 99 pe munţi şi o caută pe cea rătăcită? Da, el va lăsa 
pentru scurt timp pe cele 99, ca să aducă înapoi pe acea singură 
oaie. Ce dragoste minunată a bunului păstor, faţă de o singură 
făptură, este exprimată aici. Nu ne amintim şi noi cu recunoştinţă, 
că Domnul ne-a readus deseori şi pe noi? Dacă te-ai îndepărtat de 
Domnul Isus, poţi afla, că El lasă totul deoparte, pentru tine, ca să 
te readucă în prezenţa Lui.

De ce se compară Domnul Isus aici pe Sine cu Păstorul cel 
bun? El o face pentruca şi noi să iubim pe cei care s-au rătăcit. 
Mergem noi după ei? Lăsăm noi totul ca să mergem după cei 
rătăciţi? Cunoşti fraţi sau surori care s-au rătăcit? Mai te rogi pen-
tru ei? Aşa procedează Domnul Isus şi acelaş lucru îL aşteaptă şi 
de la ucenicii lui.

Nu vedem în aceasta un răspuns clar la întrebarea, cine este 
cel mai mare? Cel mai mare se îngrijeşte plin de dragoste de con-
fraţii lui, şi în mod special de cei care au deviat de pe drum. Cel 
mai mare este cel care plin de dragoste merge primul după unul 
care s-a rătăcit, pentru a-l readuce, precum face Domnul Său.
„Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru cel din ceruri să piară unul 
măcar din aceşti micuţi.” Dumnezeu nu vrea, şi nici Domnul Isus 
nu vrea ca cineva să se rătăcească. Şi totuşi se întâmplă atât de re-
pede! Şi dacă se întâmplă, El doreşte să te folosească pe tine şi pe 
mine, să ajutăm pe unii ca aceştia.
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3.1.6	Ţinta	gândurilor	privind	disciplinarea

Această gândire trebuie să stea la baza exercitării disciplinării. 
Pentru aceasta citim versetele 15–20:

„Dacă fratele tău a păcatuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între 
tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, 
dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca 
orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. 
Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea 
să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca 
un vameş. Adevarat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va 
fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe pământ, va fi deslegat în 
cer. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe 
pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu 
care este în ceruri.Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

	3.1.7	Latura	personală

Şi în acest capitol, în centrul atenţiei este întrebarea: Care este felul 
de comportare între ucenici? Aici se descrie cazul, când un frate 
păcătuieşte împotriva altuia. Ce fac eu când un frate păcătuieşte 
împotriva mea? Trec îngăduitor cu vederea spunând: precis n-a 
fost aceasta intenţia lui? Sau este pentru mine o ocazie care mă 
scoate complet din sărite, şi care mă nelinişteşte permanent, şi 
acest lucru mă împinge să spun imediat altuia despre aceasta. 
Amândouă ar fi false. Domnul Isus aşteaptă de la noi, ca atunci 
când un frate sau o soră păcătuieşte împotriva noastră, să mer-
gem personal la el sau la ea. Ai mers vreodată la cineva care a 
păcătuit împotriva ta?

„Daca fratele tău a păcatuit împotriva ta, du-te şi mustră-l în-
tre tine şi el singur“. Primeşte harul din partea domnului, de-a 
prezenta cu claritate păcatul. A mustra (în acest context) înseam-
nă: A pune pe cineva cu ajutorul Cuvântului, în lumina lui Dum-
nezeu, şi a vorbi în acest fel conştiinţei sale (compară cu 2 Timotei 
3,16). Poate, într-o astfel de ocazie, vei afla că fratele, in realitate 
a avut altă intenţie. Noi suntem din păcate puţin obiectivi, când 
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suntem însuşi implicaţi într-o problemă. Dacă reiese că lucruri-
le nu erau aşa cum le-am gândit iniţial, suntem ulterior uşuraţi. 
Mergi la el, vorbeşte cu el între patru ochi. Poate însă şi să reiasă 
că fratele a păcătuit, şi îşi recunoaşte păcatul din inimă. „Dacă te 
ascultă, ai câştigat pe fratele tău.“ Când un lucru a fost clarificat 
(curăţat), între doi fraţi, există o comuniune, o părtăşie care nu a 
existat înainte. A fost o experienţă comună, ai câştigat un frate 
pentru tine însuţi, pentru întreaga Adunare, de fapt pentru Dom-
nul Isus.

Dacă însă problema nu se rezolvă între patru ochi – acest lucru 
se poate întîmpla, deşi ar trebui să fie o excepţie, atunci ia încă un 
frate sau doi fraţi, pentruca starea lucrurilor să fie clarificată pe 
baza unei mărturii. Este posibil, şi acesta este primul scop, pro-
blema este îndepărtată cu această ocazie. Dacă persoana chestio-
nată nu ascultă nici atunci, problema trebuie adusă înaintea Adu-
nării (comunităţii). Este foarte demn de remarcat că dintr-o dată, 
Domnul Isus vorbeşte aici despre Adunare (comunitate). Ştiau 
ucenicii de fapt la ce se referea Domnul Isus prin aceasta? Ce este 
Adunarea? Ucenicii nu au înţeles atunci absolut de loc, aveau însă 
să înţeleagă mai târziu. Noi putem de asemenea să înţelegem.

Când în timpul Vechiului Testament apărea între persoane în 
popor, o dispută, şi era o chestiune greu de rezolvat, atunci tre-
buia mers înaintea preoţilor. – Dumnezeu a reglementat aceasta 
în Deuteronom 17,8 –, unde trebuiau sa fie rezolvate asemenea 
probleme. După ce a fost construit Templul, părţile în conflict, 
trebuiau să meargă la preotul din Ierusalim, care urma să judece 
cazul, luând o hotărâre. Prin apariţia Adunării, această organiza-
re vechi–testamentală, ar fi urmat să fie dată de o parte. În locul 
preoţilor în Ierusalim, va exista o nouă instanţă, care să decidă: 
Aceasta este Adunarea.

O dispută, urma aşadar să fie soluţionată de Adunare. Dacă 
cineva nu asculta de Adunare, acesta, urma să fie, în ochii fratelui 
cu care era în conflict, deci faţă de care a păcătuit, ca un păgân şi 
ca un vameş. Aceasta înseamnă, că el nu mai avea nici-un fel de 
părtăşie cu el. Acum disputa nu mai era o chestiune personală. 
Pentru el, lucrurile s-au rezolvat. Ce va decide Adunarea, va fi în 
responsabilitatea Ei.
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3.1.8	Latura	comună

Apoi Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun, că orice veţi lega 
pe pământ, (ucenicii ca parte a Adunării) va fi legat în cer; şi orice 
veţi deslega pe pământ, va fi deslegat în cer“ (versetul 18). Aici 
Domnul Isus dă Adunării locale, o autoritate care este aşa de 
mare, încât chiar şi cerul urma să recunoască hotărârile ei. Cum 
poate fi înţeles acest lucru? Ştim doar cât de repede se poate abu-
za de autoritate, şi în trecut aceasta s-a petrecut de mii de ori. Tot-
deauna, acolo unde Dumnezeu, alocă autoritate, omul abuzează 
repede de ea.

Abuzul de autoritate este una dintre cele mai mari probleme 
în viaţa de relaţie a oamenilor. Cum poate Domnul Isus să acorde 
unui grup de oameni, o astfel de autoritate, care să fie recunoscu-
tă chiar şi în cer? Există în acest sens numai o singură explicaţie: 
Când Adunarea ia o hotărîre, aceasta trebuie să fie în concordanţă 
cu Voia Domnului (cu Cuvântul Domnului): „Vă mai spun iarăş, 
că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oa-
recare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri“ (versetul 19). 
Să vedem exact în ce context a spus Domnul Isus lucrul acesta. 
Dacă El spune aici: „un lucru oarecare“, aceasta nu înseamnă că 
e vorba de un lucru la voia întâmplării, ci este vorba de un lucru 
asupra căruia trebuie luată o hotărâre, o decizie din partea Adu-
nării. Lucrul poate fi cât de dificil, există o rezolvare. Aceasta este 
în mod vizibil conţinutul acestor versete.

Uniţi în rugăciune pentru o situaţie – ei ar avea parte de răs-
punsul Tatălui. Acesta este punctul decisiv. Oamenii nu au înţe-
lepciune în ei înşişi. Dacă ei însă se vor ruga în smerenie, El va 
răspunde. Aceasta este o încurajare pentru noi toţi. Uneori tinerii 
se întreabă: Cum pot eu cunoaşte voia lui Dumnezeu? Nu tot-
deauna este simplu. Dar dacă te încrezi cu adevărat în faptul că 
Dumnezeu te va călăuzi, El te va ajuta, chiar contra multitudinii 
de greşeli şi slăbiciuni care te năpădesc. Aceasta este o încurajare 
importantă pentru o adunare. Când sunt lucruri, asupra cărora 
trebie luată o decizie, şi uneori sunt foarte multe lucruri foarte 
dificile asupra cărora trebuie luate decizii, dacă îL vom ruga, Ta-
tăl ne va dărui înţelepciune. Dacă fraţii unei Adunări locale, sau 
în pregătire, fraţii cărora Dumnezeu le-a dat o răspundere deo-
sebită, merg pe genunchi şi spun: Tată, trebuie să decidem asu-
pra unei chestiuni dificile, avem nevoie de ajutorul Tău, atunci 
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ei poate să ştie, că Tatăl le va da înţelepciunea necesară. Nu este 
aceasta o promisiune minunată? Putem aplica acest lucru şi la noi 
personal. În orice situaţii te-ar aduce şi pe tine Dumnezeu, ca tu 
să iei o decizie – dacă te încrezi în El, şi dacă te rogi să îţi dea în-
ţelepciune, El ţi-o va da.

Apoi urmează o alta constatare în versetul 20: „Căci acolo 
unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mij-
locul lor.” Aceasta este o altă promisiune măreaţă. Trebuie însă 
să fim atenţi şi aici, la faptul că în acest context nu este vorba în 
primul rând de binecuvântare – nouă ne place să aplicăm acest 
loc pentru strângerile laolaltă ca Adunare, unde aşteptăm binecu-
vântarea Domnului Isus –, aplicaţia directă însă în acest context 
este autoritatea în exercitarea disciplinării.

Ce înseamnă de fapt a ne aduna pentru Numele Domnului 
Isus? „Numele“ este reprezentativ pentru o persoană, pentru 
ceea ce reprezintă personalitatea ei. Când ne adunăm pentru Nu-
mele Domnului Isus, aceasta înseamnă că îi decernăm Lui întrea-
ga autoritate. Dorim să facem numai ceea ce este întemeiat pe 
Cuvântul Său. Acesta este un principiu important pentru întrea-
ga noastră viaţă ca şi creştini. În acest sens nu trebuie să facem 
nici o deosebire între lucrurile Adunării şi viaţa noastră pe care 
o parcurgem zi de zi. Dacă nu vom recunoaşte zilnic singura au-
toritate a Domnului Isus, cum vom putea să îI dăm autoritea în 
Adunare? Să nu gândim în două planuri, unul cotidian şi altul de 
duminică.

Dacă vom recunoaşte autoritatea Domnului Isus, El îşi va ţine 
promisiunea şi va veni în mijlocul nostru. Atunci vom afla ce în-
seamnă: „Atunci sunt în mijlocul vostru.“ Nu trebuie să dirijeze 
El inimile, astfel ca să se petreacă ceea ce doreşte El? Fără nici o 
îndoială! Dacă o Adunare locală, decide în acest fel, pe deopar-
te corespunzător înţelepciunii pe care o dă Tatăl, şi pe de altă 
parte în concordanţă (armonie) având pe Domnul Isus, respec-
tiv Cuvântul lui Dumnezeu în mijloc, cerul va recunoaşte acestei 
Adunări deciziile luate. Vai de noi dacă nu luăm in considerare 
o astfel de decizie luată! Atunci L-am dispreţui pe Dumnezeu. 
Dar, responsabilitatea noastră este, ca atunci când trebuie să luăm 
astfel de decizii ca Adunare, să lucrăm având gândul Domnului 
Isus, a Harului, recunoscând autoritatea Lui.
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3.1.9	De	câte	ori	să	iert	pe	fratele	meu?

Să mai reflectăm scurt asupra sfârşitului acestui capitol. Cuvin-
tele premergătoare ale Domnului Isus, l-au determinat pe Pe-
tru să întrebe: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu, care 
a păcătuit împotriva mea?” Am reflectat la gândul smereniei şi a 
Harului. Nu este clar că acest verset şi cele care urmează continuă 
această temă? Este vorba de disponibilitatea de inimă de a ier-
ta. Cu siguranţă, în acest context, aceasta este o întrebare foarte 
importantă. Ea ocupă un spaţiu important şi în rugăciunea pe 
care Domnul Isus o predă ca învăţătură ucenicilor (Matei 6,9–15): 
„Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă 
va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile 
lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.“

Suntem dispuşi să iertăm? Dacă, da, cât de des? Petru întreabă: 
De câte ori să iert? Iată un frate care păcătuieşte împotriva lui Pe-
tru. El face aceasta de şapte ori pe zi. Eu nu ştiu dacă aşi fi ier-
tat de şapte ori. Probabil aşi spune deja de prima dată: Oare o fi 
acesta sincer? Poate răspunsul meu ar fi: Mergi de data aceasta 
acasă, poţi veni mâine din nou. Dar să ierţi de şapte ori pe zi? 
Dacă soţul tău, dragă soră, ar veni la tine, şi te-ar ruga să îl ierţi 
pentru o anumită problemă, ce ai face? – noi bărbaţii, nu facem 
prea uşoară viaţa soţiilor noastre, şi este bine dacă putem să ne 
cerem iertare.

Am o consideraţie deosebită faţă de persoanele care pot spu-
ne: Scuză-mă te rog! Unor oameni le cade înfiorător de greu. Uno-
ra, tot timpul vieţii lor le este greu sa spună: Scuză-mă te rog! Ar 
fi putut fi atât de simplu. Câtă înstrăinare ar putea fi evitată. Cât 
de des merg la culcare soţ şi soţie fără să vorbească unul cu altul. 
Şi invers, pot spune soţiile, soţilor lor: Scuză-mă te rog!?

Să extindem aceasta la relaţiile dintre fraţi. Cât de mult durea-
ză, până când merg la altul şi îi spun: Scuză-mă te rog!? Aceasta 
e o latură. Cealaltă latură este dacă celălalt are disponibilitatea de 
inimă să ierte. Am auzit odată o expresie foarte urâtă. Un frate 
răspundea unui alt frate care îl ruga să îl ierte astfel: Iertare, da, 
dar nu uitare. De fapt aceasta însemna cam aşa: Această proble-
mă dintre noi nu va ajunge în ordine. Aceasta este în contrast cu 
ce a spus Domnul Isus lui Petru: Petru, dacă fratele tău ar veni de 
490 de ori pentru a te ruga să îl ierţi de o anume faptă, l-ai ierta 
de 490 de ori? Şi atunci. Aceasta înseamnă: Harul este inepuiza-
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bil, el este infinit. Această gândire să ne însoţească în relaţiile re-
ciproce. Câte probleme ar dispare dacă am realiza această iertare 
de 490 de ori!

Domnul Isus explică mai departe principiul Harului nemăr-
ginit folosind o pildă, ca noi să vedem corect, cât de nepotrivit 
este dacă noi nu iertăm. Un om cu vază cere socoteală de la su-
puşii lui. Este vorba de credite (împrumuturi). Era un om care 
avea o datorie de 10.000 de talanţi.5 Omul acesta bogat îi cere: 
Plăteşte-ţi datoria! La care, omul cade în genunchi (versetul 26), 
îl roagă şi spune: Ai răbdare cu mine, şi-ţi voi plăti. Pentru pla-
ta unei asemenea datorii, cineva ar trebui să muncească sute de 
mii de ani. Deci practic, omul nu putea plăti niciodată. Totuşi el 
spune că vrea să plătească. Stăpânul robului, se îndură de el şi 
îi trece cu vederea datoria uriaşă. Aceasta este o imagine la ce 
a făcut Dumnezeu atunci cînd noi am zis: O, Dumnezeule, ai 
milă de mine păcătosul, şi iartă-mi vina! Realizăm noi mulţimea 
de datorii pe care am îngrămădit-o şi pentru care Dumnezeu ar 
fi trebuit să ne judece? Numai pe baza unui singur cuvânt „O 
Dumnezeule iartă-mă“, a trecut Dumnezeu cu vederea uriaşa 
noastră datorie şi ne-a iertat. Niciodată nu ar fi putut unul din-
tre noi să îşi poată şterge vina sa. Vedem deci, Harul nemăsu-
rabil de mare a lui Dumnezeu. N-ar trebui să treacă nici-o zi, în 
care să nu îi mulţumim, că ne-a eliberat de această uriaşă dato-
rie. Făcând aşa, aceasta ne va menţine într-o stare de recunoş-
tinţă. Când ai mulţumit ultima dată din inimă, lui Dumnezeu, 
pentru faptul că L-a judecat pe Domnul Isus pe cruce, pentru 
toate pacatele tale?

Ce se întâmplă acum mai departe? Acest om este liber, vina lui 
este iertată. El găseşte un rob la fel ca el, care îi era dator o sumă 
minusculă de 100 de dinari, sumă care era de circa un milion mai 
mică decât datoria lui. După ce el îsuşi a fost scutit de o sumă uria-
şă, ar fi putut să spuă: Vino, problema e rezolvată. Dar ce face el? Îl 
apucă de guler, îl bate şi îi spune – cu cuvintele mele – „Tu, nerodu-
le, Când îmi vei plăti o dată?“ Sărmanul om, foloseşte aceleaşi cu-
 
5 Talantul de aur despre care este vorba aici, cântărea 34,3 kg de aur, corespun-
zând unei sume de 87,75 dinari (dinarul avea 4 gr). Câştigul zilnic al unui munci-
tor, de un dinar, corespunzător la 10.000 de talanţi, conduce la un câştig cuvenit 
pentru 294.932 de ani. Valoarea în aur de 10.500,- € pe kg conduce la o valoare 
pentru cei 10.000 de talanţi de circa 3,6 miliarde €. 100 de dinari ar fi 4200,- € ceea 
ce reprezintă a milioana parte.
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vinte pe care le folosise celălalt, spunând stăpânului său: „Ai milă 
de mine şi îţi voi plăti“. Dar cum reacţionează el? „Dar el n-a vrut, 
ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria“(versetul 
30). Când au auzit celalţi slujitori aceasta, s-au întristat foarte mult. 
Au mers la stăpânul lor şi i-au relatat ce s-a întâmplat. Ne putem 
întrista foarte mult, când trecem printr-o astfel de situaţie. E de 
plâns, nu e aşa? Ce comportare deplorabilă!

Aceasta este starea noastră? Este într-adevăr deplorabilă, 
dacă nu suntem pregătiţi să iertăm din inimă pe fraţii noştrii. 
Ai vreo situaţie când nu ai iertat din inimă pe cineva? Atunci 
priveşte-te in imaginea acestui om căruia i s-a iertat o datorie 
aşa de mare. Fie ca Domnul, să lucreze în noi, şi să ne facă să 
vedem cât de mare este Harul şi îndelunga răbdare a lui Dum-
nezeu. Cât de minunată este starea Domnului Isus în acest 
sens. Starea Lui a fost o stare de adâncă smerenie. El putea 
spune: „Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inima“(Matei 11,29).

3.2	Gândirea	preoţească	la	exercitarea
disciplinării

În ceea ce priveşte gândirea la exercitarea disciplinării, găsim la 
prescripţiile despre jertfe, ilustrativ, că acestea sunt învăţături şi 
pentru noi ca şi creştini. Suntem îndreptăţiţi aşadar să aplicăm 
pentru noi aceleaşi prescripţii, deoarece, în aceste zile, fiecare cre-
dincios este, conform Noului Testament, preot (1 Petru 2,5; Evrei 
10,19; Apocalipsa 1,5.6). Avem privilegiul, să aducem lui Dumne-
zeu Tatăl prin Domnul Isus, jertfa de laudă şi de mulţumire, dar 
suntem chemaţi, să aducem şi jertfa pentru păcat. Citim în acest 
sens câteva versete din Levitic 6:

„Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: Vorbeşte lui Aaron şi fi-
ilor lui şi zi: Iată legea jertfei de ispăşire. Vita pentru jertfa de 
ispăşire să fie junghiată înaintea Domnului în locul unde se 
junghie arderea de tot: ea este un lucru prea sfânt. Preotul care 
va aduce jertfa de ispăşire, acela s-o mănânce; şi anume să fie 
mâncată într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii” (verse-
tele 24-26).



51

Este caracteristic pentru un preot, că el stă în przenţa lui Dum-
nezeu, şi a sfinţeniei lui Dumnezeu. Acesta este un punct impor-
tant, în legătură cu disciplinarea. Dacă este nevoie să se exercite 
disciplinarea, atunci Dumnezeu aşteaptă de la noi, ca să o facem 
în gândirea unui preot.

Când cineva din poporul lui Dumnezeu, săvârşise un păcat, 
şi pentru aceasta aducea o jertfă pentru păcat, îşi punea mâna pe 
capul animalului, şi îşi recunoştea păcatul. Aceasta este o imagine 
a faptului că oricine, vine la Dumnezeu, recunoscându-şi păcatul, 
se spijină pe Domnul Isus şi ştie că, El a suferit pe cruce pentru 
păcatele lui. Sarcina preotului, era apoi să ajute celui ce aducea 
jertfa, la prezentarea jertfei sale. Caracteristic jertfei pentru păcat, 
printre altele, era faptul că preotul mânca din carnea animalului 
jertfit. Pentru noi cei de azi, acest lucru semnifică faptul că noi, la 
recunoaşterea păcatului, ne facem una cu celălalt. Ne vom pleca 
deci înaintea lui Dumnezeu, sub povara greşelilor celuilalt, şi o 
vom face în conştienţa, că şi noi avem în noi natura păcătoasă, şi 
suntem capabili de a comite orice păcat.

Numai Unul a fost fără păcat în mod desăvârşit, Domnul nos-
tru Isus Hristos. În El nu a fost păcat, El nu a făcut păcat, El nu 
a cunoscut păcatul (1 Ioan 3,5; 1 Petru 2,22; 2 Corinteni 5,21). Cu 
atât mai măreţ este faptul că s-a lăsat să fie încărcat cu păcatele 
noastre, şi a fost făcut de Dumnezeu păcat. Pe cruce ca mare pre-
ot, – deşi era în acelaş timp jertfa pentru păcat – a mâncat jertfa 
pentru păcat, s-a făcut una cu păcatul, şi pentru aceasta a suferit 
(2 Corinteni 5,21).

O astfel de gândire preoţească o găsim la Ezra, Neemia, şi Dani-
el. În mod remarcabil, aceste descrieri se găsesc, în fiecare din aces-
te cărţi la capitolul 9. Ei (Ezra, Neemia şi Daniel), constată că este 
păcat în poporul lui Dumnezeu, şi le recunosc ca păcate proprii în-
aintea lui Dumnezeu. Toţi trei apar in această ţinută, ca o umbră a 
Domnului Isus. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să învăţăm de la ei. 

3.3	Disciplinarea	este	o	problemă
a	întregii	Adunări

Când se exercită disciplinarea, este de fapt aşa cum am văzut 
în Matei 18, o problemă a întregii Adunări. Când datorită unui 
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păcat, a apărut o problemă între doi fraţi, urma, dacă aceasta nu a 
putut fi soluţionată, să fie prezentată Adunării. Adunarea este în 
Matei18, totalitatea, celor credincioşi într-un loc.

„Spune Adunării“, Adunării locale. Totuşi este o practică 
bună, în cazul unei disciplinări, dacă mai întâi se ocupă de aceasta, 
fraţii răspunzători, bătrânii Adunării.6 Ce binecuvântare pentru o 
Adunare locală, dacă are asemenea fraţi, care să supravegheze 
turma lui Dumnezeu. Ei sunt aceia, care analizează în prealabil 
întrebările referitoare la un caz de disciplinare. Şi ce bine le stă, 
dacă fac acest lucru pe principiul preoţiei. Ei cercetează problema 
survenită, şi o prezintă apoi întregii Adunări, pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Să vedem acum mai îndeaproape câteva forme de disciplinare.

 
6 Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne îndeamnă să numim, sau să alegem noi bătrânii 
Adunării, deoarece însuşi Dumnezeu este acela care aşează (sau cheamă) în 
fiecare Adunare locală, bătrânii Adunării (sau prezbiterii), care fac lucrarea de 
păstorire, îngrijindu-se de cei credincioşi. Noi trebuie doar să-i recunoaştem şi să-i 
acceptăm. Ei pot fi recunoscuţi prin lucrarea care o fac în Adunare. O Adunare 
locală nu poate funcţiona fără o conducere, fiindcă curând sa-r instala dezordin-
ea şi anarchia. La început, bătrânii Adunării erau aşezaţi (numiţi) în mod direct 
printr-un Apostol, sau de exemplu Apostolul Pavel îi îndeamnă pe Timotei şi pe 
Tit să facă acest lucru. O aşezare (sau numire) oficială a bătrânilor Adunării, după 
moartea Apostolilor, nu găsim în Noul Testament după părerea mea. 
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4	|	Forme,	motive,	şi	scopuri	ale	
disciplinării

Am văzut deja că discilinarea, este în Biblie ceva pozitiv. Dumne-
zeu Tatăl îşi educă copiii cu un scop precis, respectiv, ca ei să aibă 
parte de sfinţenia Lui, şi pentruca în viaţa lor să se dezvolte roada 
paşnică a dreptăţii. Am văzut de asemenea că, Dumnezeu aşteaptă 
sfinţenie în casa Sa, şi că păcatul nu este compatibil cu prezenţa 
Lui. Intră în sarcina noastră, ca Adunare, să umblăm şi să lucrăm 
în felul acesta după gândurile lui Dumnezeu, având grijă unul de 
altul. Disciplinarea trebuie să urmărească, întotdeauna ţinta de-a 
ne ajuta reciproc, astfel ca Dumnezeu să Îşi atingă scopul în Adu-
nare, ca noi să devenim părtaşi sfinţeniei Sale. Am văzut în Matei 
18 în ce sistem de gândire trebuie să exercite ucenicii Domnului 
Isus disciplinarea – şi anume într-un duh de smerenie şi har – şi 
că aceasta corespunde învăţăturii exemplificative, în legătură cu 
slujba de preot.

Acum să ne ocupăm cu câteva forme de disciplinare şi să înce-
pem cu spălarea picioarelor.

4.1	Spălarea	picioarelor

Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit 
ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai 
Săi, care erau în lume, i-a iubit pâna la capăt. În timpul cinei, 
după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui 
Simon, gândul să-L vândă, Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse 
toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dum-
nezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a desbrăcat de hainele 
Lui, a luat un ştergar, şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă în-
tr-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le 
şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit deci la Simon 
Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioare-
le? Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, 
dar vei pricepe după aceea.” Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei 
spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei 
avea parte deloc cu Mine.” „Doamne,” I-a zis Simon Petru, „nu 
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numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!” Isus i-a zis: „Cine s-a 
scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat 
de tot; si voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.” Căci ştia pe cel ce avea 
să-L vândă; de aceea a zis: „Nu sânteţi toţi curaţi.” Dupăce le-a 
spălat picioarele, şi-a luat hainele, S-a aşezat iaraş la masă şi le-a 
zis: „Înţelegeţi voi ce v-am facut Eu?” Voi Mă numiţi: „Învaţăto-
rul şi Domnul”, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul 
şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi da-
tori să vă spălaţi picioarele unii altora (Ioan 13,1–14).

Domnul Isus, în ultima seară înainte de moartea Sa pe cruce, a 
spălat picioarele ucenicilor Săi. În versetul 1 se spune că El a iubit 
pe ai Săi până la sfârşit. Asta nu înseamnă că dragostea Lui a ajuns 
la un sfârşit, căci dragostea Domnului Isus nu are sfârşit. Expresia 
„până la sfârşit“ se poate traduce şi „în cel mai înalt grad“. El şi-a 
dovedit dragostea Sa faţă de ai Săi, în ziua următoare, când şi-a 
dat viaţa pentru ei pe cruce.

La cină, Domnul Isus S-a sculat fiind conştient că Dumnezeu îi 
dăduse totul în mâini. Ce îI dăduse Dumnezeu în mâini? Despre 
aceasta Domnul Isus spune la sfârşitul Evangheliei după Matei: 
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ“ (Matei 28,18). 
Pentru că Domnul Isus, în viaţa Sa pe pământ L-a slujit cu credin-
ciosie, Dumnezeu I-a dat în mâini totul. Va veni curând timpul, 
când Domnul Isus va domni în mod vizibil peste tot pământul, 
ca administrator credincios al lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu L-a 
aşezat peste întregul univers, şi I-a dat totul în mâini. Dar acum 
(în Ioan 13,1–14), Domnul Isus îşi foloseşte mai întâi mâinile pen-
tru a spăla picioarele ucenicilor. Totodată El arată cu aceasta, că, 
va face această slujbă neobosit, după ce Se va întoarce la Tatăl 
Său, după împlinirea desăvârşită a lucrării Sale.

Nu trece nici o zi fără ca Domnul Isus să nu spele picioarele 
ucenicilor Săi. El le spală picioarele cu apă, aceasta este o imagine 
a Cuvântului lui Dumnezeu (compară cu Efeseni 5,26). Cum se 
petrece acest lucru? Se petrece de exemplu, prin aceea că, eu per-
sonal, sau noi împreună permitem Cuvântului lui Dumnezeu să 
ne vorbească. Nu am experimentat noi deja deseori că, dacă am 
luat în serios şi am gândit profund la Cuvântul lui Dumnezeu, 
lucrurile pe care trebuia să le corectăm au devenit clare? Domnul 
Isus face slujba de spălare a picioarelor de peste 2000 de ani, şi o 
face zilnic şi la fiecare din ucenicii Săi.
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Ce exemplu impresionant, seara Domnul Isus se apleacă, şi 
spală picioarele fiecărui ucenic în parte! Să ne imaginăm! Dacă 
pentru fiecare ucenic dura aproximativ 3 minute, totul a durat 36 
de minute. Vor fi uitat oare vreodată ucenicii această scenă? El i-a 
întrebat în final: „Înţelegeţi voi ce v-am facut Eu?” Ei îL numeau 
Învăţător şi Domn, şi El chiar era. Cele mai impresionante lecţii 
le-a predat, Domnul Isus de cele mai multe ori fără cuvinte. Aşa 
am văzut în Matei 18, când El a pus un copil în mijlocul lor. Aici, 
El a spălat picioarele ucenicilor.

Mai departe Domnul Isus spune: Dacă voi mă numiţi Domn, 
acest lucru este legat şi de o obligaţie! Aşa cum El, ne spală la toţi 
picioarele, El aşteaptă de la mine şi de la tine să ne spălăm picioa-
rele unii altora. Când vezi un păcat la un copil al lui Dumnezeu, 
prin care este întreruptă părtăşia lui cu Tatăl, lucrarea ta este, să 
mergi la el şi să-l ajuţi, nu să mergi la el şi să-i speli capul. Te vei 
ruga pentru aceasta: Doamne Isuse, doresc, ca şi Tine să mă aplec, 
şi să spăl picioarele ucenicilor Tăi, acelora care sunt aşa de preţi-
oşi pentru Tine, încât ţi-ai dat viaţa pentru ei.

Aceasta este prima formă de disciplinare, ajutorul reciproc, 
pentruca păcatul să fie înlăturat. Nu greşim toţi în multiple feluri 
la acest prim punct? Dacă am fi făcut în acest fel, aceasta fiind o 
slujbă, unul pentru altul; şi aceasta la început, nu într-un stadiu 
avansat, am fi putut evita multe din problemele ce survin printre 
cei din poporul lui Dumnezeu. – „Voi sunteţi datori, să vă spălaţi 
picioarele unii altora.“ Această slujbă o poate face oricare dintre 
noi.

4.2	Îndreptarea

Trecem la următorul punct. În Galateni 6,1, se spune:

„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodata în vreo greşală, 
voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. 
Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sar-
cinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.“

În zilele noastre, spălarea picioarelor are loc între patru ochi. 
Aceasta este valabil şi în cazul îndreptării, (a ridicării), relatete 
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în Galateni 6. Dacă vom proceda astfel, împlinim ceea ce spune 
Petru în prima sa epistolă: „Dragostea acoperă o sumedenie de 
păcate“ (4,8). A acopri nu înseamnă însă: „a trece cu vederea”, ci 
a soluţiona problema pe principii spirituale, astfel ca aceasta să 
poată fi îndepărtată, fără ca ceilalţi să afle despre toate acestea. 
Ce mare binecuvântare este când lucrurile se rezolvă între patru 
ochi.

Apostolul spune aici: „Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea din-
tr-o dată în vreo greşeală …” Ce este o greşeală? În principiu, prin 
cuvântul „greşeală” putem înţelege orice forma de păcat. Cuvân-
tul „greşeală” este tradus în alte locuri cu „încălcare” sau „abate-
re“. Apostolul nu se referă la anumite păcate, ci în mod general: 
cineva este împresurat deodată de un păcat, pe care nu îl avea în 
intenţie. Aceasta ni se poate întâmpla oricui dintre noi.

Este rau daca, gândind profund la o problemă, ne deschidem 
pentru un anumit timp unei influenţe străine, nesfinte, în aşa fel 
încât săvârşirea unui păcat devine aproape obligatorie. Aici însă 
(în Galateni 6), nu este vorba de aşa ceva. Cineva este surprins 
deodată, de o problemă. Ajunge într-o anumită situaţie şi cade în-
tr-un păcat, pe care el nu voia să îl facă. Sunt oare atunci prezenţi, 
acei duhovnici7 care pot să-l îndrepte? 

Epistola către Galateni este o atenţionare unică adresată Adu-
nărilor din Galatia, Adunări care aveau situaţii deficitare. Aceas-
ta se vede de exemplu, când se citeşte ultimul verset din capitolul 
5, unde Apostolul Pavel a trebuit să-i avertizeze: „Dar dacă vă 
muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi 
unii de alţii“ (versetul 15). Ei se aflau sub o influenţă rea, datorită 
unor învăţători legalişti, care voiau să-i întoarcă la lege. Aceştia 
voiau ca ei să accepte să fie tăiaţi împrejur. Lucrul acesta avea un 
efect negativ. Ei nu se mai înţelegeau împreună. Se instalaseră lu-
cruri rele. Pacea dispăru-se din Adunări, se muşcau unul pe altul. 
Apostolul spune cu alte cuvinte: Fiţi atenţi, dacă vă muşcaţi şi vă 
mâncaţi unii pe alţii (ce cuvinte clare!), vă devoraţi unul pe altul!

„Voi“ cei „spirituali“. Cu toată această stare, Galatenii se con-
siderau a fi la un nivel spiritual înalt. Aşa spune Apostolul: Dacă 
vă consideraţi duhovniceşti ... (şi spirituali dorim în principiu să 
fim toţi). Prin ce se poate recunoaşte cineva că este duhovnicesc? 
 
7 Aici apostolul nu se referă la „duhovnic“, ca antonimul lui „laic“ – această deose-
bire este străină de Noul Testament, ci aici cuvântul duhovnic se referă la o persoa-
nă care efectiv se lasă călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (Romani 8,14). 
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De exemplu prin aceea că te interesează ca fratele sau sora ta să 
prospere (sau să le meargă bine).

Când cineva cade într-o greşeală să nu spunem nicidecum: În 
sfârşit a ieşit la suprafaţă ce se ascundea în fratele, sau: mă aş-
teptam la aceasta. Aceasta ar fi o reacţie nepotrivită. Adu-l pe un 
drum bun, dar într-un duh de blândeţe! Înţelegeţi voi cum trebu-
ie să lucreze dragostea în disciplinare? Dumnezeu ne disciplinea-
ză, revărsând dragostea Sa asupra noastră. Dacă vrem să ne aju-
tăm reciproc în privinţa păcatului, – şi de obicei sunt în joc lucruri 
sensibile –, cum facem acest lucru, în ce gândire? „Cu duhul blân-
deţii, şi ia seama la tine însuţi ca să nu fi ispitit şi tu“. Dacă vom 
proceda aşa, Dumnezeu va binecuvânta intervenţia noastră. Ştim 
noi, dacă mâine, nu vom cădea noi înşine în acelaş păcat? Vai de 
cel care spune: Asta nu mi se poate întâmpla mie! Un astfel de om 
are mâine ca o perspectivă sigură căderea.

„Ia seama la tine însuţi“ Aţi observat şi voi, când aţi vrut să 
ajutaţi pe cineva, şi când v-aţi rugat că aţi devenit conştienţi şi aţi 
spus: Cine sunt eu de fapt, ce nu am făcut eu totul? Ce s-ar întâm-
pla, dacă Dumnezeu ar scoate la lumină, una sau alta, cu privire 
la mine însumi? Nu încep să mă tem? Cum să ne ocupăm noi cu 
păcatele altora? „Ia seama la tine însuţi“ Este o situaţie dureroasă, 
dar pentru noi poate fi salvatoare. Aceasta este o condiţie bună, 
necesară pentru a putea să ajutăm pe alţii.

Apostolul încheie apoi cerinţa cu o încurajare: „Purtaţi-vă sar-
cinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.“ Spune 
Apostolul Pavel, oare acest lucru, considerând, că atunci când ci-
neva cade într-un păcat, a purtat deja înainte o sarcină cu el? Ca-
uza este alta: el nu a stat aproape de Domnul Isus. Oricare din 
noi, dacă ar relata despre sarcinile lui, cu siguranţă am fi uimiţi. 
Ne purtăm sarcinile fără să vorbim despre ele, şi chiar fără să lă-
săm să fie observate de ceilalţi. Nu ne vine uneori gîndul să spu-
nem: îmi vine prea greu, trebuie să cedez? Sarcinile permanente, 
ascund în ele pricolul, ca cineva să cedeze, şi să fie condus spre 
păcat. Apostolul spune: Dacă vă ajutaţi unul pe altul, atunci să vă 
gândiţi şi la faptul că celălalt poartă sarcini, la care voi îl puteţi 
ajuta.

Aşi dori să exprim un gând: Pe un om duhovnicesc îl poţi re-
cunoaşte, prin faptul că este dispus să poarte sarcina altuia. Dacă 
a avut loc reabilitarea, (ridicarea), şi a fost înlăturat păcatul, în 
care a căzut celălalt, el poartă cu siguranţă mai departe anumi-
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te sarcini. Şi în asemenea cazuri este necesar să fim de ajutor la 
purtarea sarcinilor. Dacă ne ajutăm reciproc în acest fel, împlinim 
Legea lui Hristos.

Ce este atunci Legea lui Hristos? Ce înseamnă aici de fapt 
Lege? Cuvântul Lege, se găseşte în Biblie având multe semnifi-
caţii. Lege înseamnă deseori simplu: o reglementare în umblare. 
Dacă punem acest lucru în relaţie cu Domnul Isus, care a fost re-
glementarea după care a umblat El? Care a fost motivul esenţial 
al acestei umblări? Nu poate fi decât un singur răspuns: Dragos-
tea Lui!

Legea lui Hristos este Dragostea! Aceasta este o lege, pe care 
ar trebui să o acceptăm cu plăcere. Nu este necesar să ne aşezăm 
sub legea celor zece porunci, dar regulile după care a trăit şi a slu-
jit Domnul Isus, putem să ni le dorim. Legea lui Hristos înseam-
nă: Să ne ajutăm reciproc şi să ne purtăm unii altora sarcinile. In 
acest fel celălalt poate fi îndreptat.

4.3	Mustrarea,	Îndemnarea

Ajungem acum mai departe la un alt punct, şi anume la mu-
strare. În 1 Tesalonicieni 5,14 Apostolul scrie credincioşilor din 
Tesalonic, care se întorseseră de curând, aşteptând cu bucurie 
venirea Domnului Isus: „Vă îndemn dar fraţilor: Să mustraţi 
pe cei ce trăiesc în neorânduială.“ Ce este un om care umblă 
în neorânduială? Tradus literal aceasta înseamnă: „Cineva, care 
este dezordonat, care nu merge în tact“. Dumnezeu doreşte ca 
cei credincioşi dintr-o Adunare locală, să meargă împreună pe 
un drum, în aşa fel încât să fie sprijin în credinţă unul altuia. 
Apostolul nu dă detalii la ce se referă în această privinţă. Dacă o 
Adunare în plenul ei, ar fi împiedicată, prin cineva să urmeze pe 
Domnul Isus în prospeţime şi bucurie, aceasta se numeşte de-
zordine. Acesta, trebuie să fie mustrat, în sens pozitiv. Şi aceasta 
se va face mai întâi între patru ochi. Nu ar trebui să ne sustra-
gem de la efectuarea acstui serviciu. Această slujbă nu o va face 
însă oricine (ar putea fi o ratare). Ar fi în primul rând lucrarea 
fraţilor şi surorilor mai în vârstă. Fiecare însă ar trebui să fie 
pregătit să facă o asemenea slujbă.
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4.4	Semnificaţia

În a doua epistolă către Tesalonicieni, întâlnim cazul în care, în-
demnurile sau mustrările nu erau acceptate, sau primite. Aşa 
scrie Apostolul în capitolul 3,6–8: 

„În Numele Domnului nostru Isus Hrisos, vă poruncim, fraţilor, 
să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorânduială, şi 
nu după învăţăturile, pe care le-aţi primit de la noi. Voi înşivă 
ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit 
în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea 
nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, 
ca să nu fim povară nimănui dintre voi.“

Aici reiese clar că, Apostolul, se referă la cineva care umbla în 
neorânduială, trăind pe buzunarul altora. Pavel spunea despre el 
însuşi, şi despre colaboratorii lui, că ei nu umblau aşa. Ei lucrau 
zi şi noapte, cu eforturi şi greutăţi. Nici-un gând în sensul că ar 
fi avut vreodată o clipă, intenţia, să ducă o viaţă comodă, sau în 
care să considere că fraţii au obligaţia să cheltuiască pentru ei. 
În mod vizibil alţii gândeau altfel. Aceasta putea fi o reacţiune 
greşită (o inerpretare falsă) cu privire la aşteptarea zilnică a ve-
nirii Domnului Isus. Tema principală a celor două epistole către 
Tesalonicieni este venirea Domnului Isus. Mergeau unii în entu-
ziasmul lor, atât de departe, încât să-şi neglijeze obligaţiile zilni-
ce, nemaivoind să lucreze?

Da, să aşteptăm venirea Domnului Isus, dar cu luciditate. 
Pe de o parte trebuie să îL aşteptăm cu o inimă fierbinte, plină 
de bucurie, pe de altă parte, să fim şi o mărturie pentru lume. 
Acest lucru are loc, în primul rând, când muncim cu hărnicie 
cu mâinile noastre. Când vedem pe cineva că nu se îngrijeşte 
să aibe cele necesare pentru a trăi, ci umblă cu cerşetoria, să 
ne depărtăm de el. Nici nu se pune problema că un aseme-
nea om ar putea să fie un frate. Dacă însă cineva, umblă în 
neorânduială, noi trebuie, ca după eforturile, şi îndemnuri-
le de rigoare, după o anumită perioadă să ne depărtăm de el. 
„Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune“ (1 Corinteni 15,33). 
Normal este o părtăşie de inimă între fraţii unei Adunări loca-
le. Când deodată cineva este privat de această părtăşie, lucrul 
acesta poate să-i dea de gândit. Din păcate nu întotdeauna se 
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întâmplă aşa. De aceea Apostolul scrie mai departe de la ver-
setul 11:

„Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu 
lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oame-
nii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi 
mănânce pâinea lucrând în linişte. Voi fraţilor să nu osteniţi 
în facerea binelui. Şi dacă n-ascultă cineva dece spunem noi 
în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n-aveţi nici-un fel de 
legătură cu el, ca să-i fie ruşine.“

În acest pasaj, Apostolul merge un pas mai departe. Mai întâi cel 
care umblă în neorânduială trebuia (a) – să fie mustrat (1 Tesaloni-
cieni 5.14); apoi (b) – să te depărtezi de el (2 Tesalonicieni 3,6), şi aici 
în versetul 14, Apostolul spune, că dacă cele două procedee nu duc 
la ţel, atunci (c) – acela trebuia însemnat. Aceasta este o anunţare 
publică în Adunare, că cineva umblă în neorânduială. Urma ca 
niciun credincios să nu mai aibe relaţii cu el. Totuşi, se vede şi 
aici, cum Apostolul are în vedere, reabilitarea fratelui: „Ca să-i fie 
ruşine“ El urma, ca prin aceste măsuri luate, să ajungă să reflecteze 
la situaţia în care se află. Nu trebuie privit ca un duşman. Poate nu 
reacţionează într-un mod potrivit; căci nu a auzit de măsurile care 
au fost luate înainte, însă asta nu modifică comportarea noastră 
faţă de el! Nu îl privim ca pe un duşman, ci ca pe un frate.

Unul care umblă în neorânduială nu vrea să lucreze, ci se ocu-
pă cu lucruri dubioase. Ce face cineva care are mult timp? Ateni-
enii se întâlneau şi toată ziua îşi povesteau noutăţile. Acesta nu 
este un lucru bun! Dacă cineva nu îşi foloseşte mâinile, pericolul 
este foarte mare, să îşi folosească cu atît mai mult gura. La aceasta 
se gândea probabil Apostolul când vorbea despre „lucruri străi-
ne” (dubioase). Sau poate se referea la faptul că cineva încerca să-
şi cîştige banii în mod necinstit.

Deci dacă cineva este însemnat, mai poate el lua parte la frân-
gerea pâinii? Da, poate. El este un frate, şi participă mai departe 
la frângerea pâinii, deşi o astfel de stare nu este suportabilă mult 
timp. Dacă nu avem nici-un fel de părtăşie, cu cel însemnat, adu-
narea trebuie totuşi să se ocupe mai departe, cu el, exceptând ca-
zul că el primeşte mustarea şi se întoarce din rătăcire. Dar aşa de 
departe încă nu am ajuns acum. Vrem să ne amintim încă odată, 
că toate măsurile de disciplinare, au ca scop reabilitarea.
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4.5	Comportarea	cu	un	sectar

Ajungem acum la o altă formă de disciplinare: Ea se referă la un 
sectar. Citim despre acest lucru în Romani 16,17:

„Vă îndemn, fraţilor, sa vă feriţi de cei ce fac desbinări ori tul-
burare împotriva învaţăturii, pe care aţi primit-o. Departaţi-
vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul 
nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei 
înşală inimile celor lesne crezători.“

Ce trist este faptul, că Apostolul, a trebuit să avertizeze atît de tim-
puriu, de o anumită categorie de oameni. El a scris credincioşilor 
din Roma, ca ei să fie atenţi la cei ce produc dezbinări şi tulburări. 
Aceştia erau oameni care divizau o Adunare („Divizare“ înseamnă 
literal a despărţi în două sau mai multe părţi). Am văzut în Ma-
tei 18 că Domnul Isus avertizează asupra faptului că noi putem 
deveni o pricină de poticnire. A fi pricină de poticnire înseamnă, 
a leza (sau a periclita) pe cineva în viaţa de credinţă. Din păcate, 
în istoria Bisericii, totdeauna au existat oameni care s-au sculat, 
urmărind interesele lor personale, provocând prin aceasta dezor-
dine şi chiar dezbinări în Adunări.

O asemenea dezvoltare trbuie observată foarte timpuriu. Dacă 
observăm că într-o Adunare locală, este cineva, care nu are pe ini-
mă binele întregii turme, ci încearcă să îi dezbine pe fraţi, trebuie 
să ne îndepărtăm de el. Deseori aceasta se întâmplă prin faptul că 
respectivul aduce ca învăţături lucruri care „se opun învăţăturii“, 
aşadar sunt împotriva învăţăturii Apostolilor. Apostolii învăţase-
ră printre altele că, Adunarea este un organism, este o unitate pu-
ternică. Pavel folosea pentru Adunare imaginea unui trup, a unei 
unităţi indestructibile, atât a credincioşilor între ei, cât şi în unita-
tea lor cu Capul ceresc. Dumnezeu veghează la menţinerea acestei 
unităţi. În principiu ea nu poate fi ditrusă, dar Dumnezeu doreşte 
ca noi să avem cunoştinţă de aceasta şi să lucrăm în deplinătatea 
acestei cunoştinţe. Această unitate trebuie să stea la baza gândirii 
şi acţiunii noastre. Pavel spune efesenilor: „… să vă purtaţi într-un 
chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia 
şi blândeţa, cu îndelungă răbdare; îngaduiţi-vă unii pe alţii în dra-
goste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este 
un singur trup, un singur Duh“ (4,1-4). Este deci o responsabilitate, 
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ca să păstrăm, unitatea, mai întâi locală, şi apoi pe lângă aceasta, 
cât este posibil, unitatea tutror mădularelor trupului.

Când cineva, aşadar, divizează o Adunare, acela este un sec-
tar. Apostolul spune aici ce urmăreşte de fapt, o asemenea per-
soană. El spune în versetul 18: „Căci astfel de oameni nu slujesc 
lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor”. Noţiunea de pân-
tece (stomac) se referă aici la nevoia firească de mâncare şi bău-
tură. Întradevăr, în istoria bisericilor de sute de ori, s-au ridicat 
oameni care au atras după ei discipoli, şi au format o sectă, scopul 
fiind de fapt, pentru a fi întreţinuţi, inclusiv material. Ei slujeau 
stomacului lor. Ce motiv josnic!

„... şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor 
lesne crezători.” Nu toţi, pătrund (înţeleg) aşa repede cuvintele 
dulci şi vorbirile amăgitoare. Cei lezne crezători (naivi), care nu 
văd răul la alţii, sunt seduşi uşor de astfel de oameni.

Un al doilea loc care tratează problema sectarilor este la Tit 
3,10.11: „După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce 
aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi pă-
cătuieşte, de la sine fiind osândit.”

Un sectar încearcă să întemeieze o sectă, sau a şi făcut acest lucru. 
O sectă apare, când cineva atrage după sine o parte a credincioşilor 
într-o Adunare locală. Apostolul cere lui Tit să lucreze, (să ia măsuri 
corespunzătoare), căci lui îi este adresată epistola personal. Noi ar 
trebui să aplicăm însă acest principiu şi la timpul şi situaţiile noas-
tre. Unde vedem că cineva vrea să dezbine, el trebuie mustrat, o dată 
sau de două ori, desigur în duhul dragostei, cu dorinţa ca el să aban-
doneze lucrarea lui şi să se reântoarcă la Domnul Isus. Dar dacă nu 
ascultă, trebuie să fie exclus. El este sucit şi păcătuieşte.

 Să ne întrebăm personal, dacă ajutăm la păstrarea, unităţii în 
Adunarea locală sau suntem părtaşi la distrugerea ei. Unde ve-
dem o astfel de comportare la alţii, să nu închidem ochii, ci să ac-
ţionăm folosind Cuvântul lui Dumnezeu.

4.6	Tăcerea	în	strângerile	laolaltă

În cazuri deosebite, este necesar, ca cineva să fie rugat să tacă în 
strângerile laolaltă. Această concluzie o putem trage din cuvin-
tele Apostolului Pavel care spune 1 Corinteni 14,29: „Cât despre 
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prooroci, să vorbeasca doi sau trei, şi ceilalţi să judece, şi dacă este 
făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintâi să tacă.”

Cine sunt aceşti ceilalţi? Sunt aceştia celalţi profeţi sau toţi cre-
dincioşii unei Adunări locale? În orice caz este clar, că oricine se 
exprimă în adunări, este supus judecăţii celorlalţi. Trebuie să fim 
recunoscători când ceilalţi ne fac atenţi asupra exprimărilor gre-
şite sau a lucrurilor ce nu au fost exprimate pe înţeles. „Ceilalţi 
să judece“. Aceasta înseamnă în primul rând, că ceilalţi trebuie 
să examineze dacă cele ce se spun sunt în concordanţă (cores-
pund) cu ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu (comp. cu Fap-
te 17,11). Dar mai înseamnă şi necesitatea examinării, dacă cele 
spuse slujesc la zidirea Adunării. Dacă de exemplu la o expunere 
(predică), jumătate de adunare doarme, trebuie să ne punem în-
trebarea dacă această predică zideşte. Lăsaţi pe ceilalţi să judece! 
Cu siguranţă este bine ca fraţii să aibă curajul de a merge la fratele 
respectiv şi să îi spună: „Ascultă, avem impresia că, Domnul ţi-a 
dat probabil o altă lucrare”.

Ar fi grav dacă am întâlni următorul caz, pe care Apostolul 
Pavel îl descrie în 1 Timotei 1,3: „După cum te-am rugat la pleca-
rea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să 
nu înveţe pe alţii altă învăţatură, şi să nu se ţină de basme şi de în-
şirări de neamuri făra sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri 
de vorbe, decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credin-
ţă, aşa fac şi acum.” În Efes existau oameni care, exprimau lucru-
rile, pe care le intuiau ei înşişi, sau pe care le preluau de la alţii. 
Apostolul numeşte aceste lucruri basme. Acestea sunt mituri, cu-
noştinţe mistice. Uneori întâlnim situaţii în care cel care vorbeşte, 
face afirmaţii care nu sunt deduse din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Atunci este datoria noastră să îl ajutăm să se îndrepte, (să se cori-
jeze). Aceasta este înainte de toate important cu privire la locuri 
dificile, greu de inţeles care tot timpul sînt aduse în discuţie. Ele 
nu slujesc în nici-un fel zidirii. Niciodată nu ar trebui să ajungem 
la certuri. Aceasta nu înseamnă însă că nu putem avea păreri di-
ferite pe care ar urma să le expunem şi să le dezbatem împreu-
nă. Ele ne-ar aduce chiar în situaţia de a mai învăţa reciproc câte 
ceva, - dar se cuvine să ne certăm? „... robul Domnului nu trebuie 
să se certe ...” (2 Timotei 2,24). Dacă cineva vrea să se certe, el tre-
buie să fie rugat să tacă.

Citim mai departe un loc din scrisoarea către Tit: „În adevăr, mai 
ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgi-
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tori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, 
învaţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe care nu trebu-
ie să le înveţe” (1,10). ProbabiI Apostolul se referea aici la necredin-
cioşi care introduceau în mijlocul celor credincioşi lucruri, care în 
mod evident nu erau bune. Remarc acest lucru pentru a sublinia clar 
principiul, că în Casa lui Dumnezeu trebuie să fie ordine.

4.7	Greşeala	personală

Asupra acestui punct vom trece pe scurt, întrucât a mai fost atins 
înainte, cu referire la ce trebuie făcut când un frate păcătuieşte faţă 
de altul (Matei 18,15-17). Am văzut, că un păcat săvârşit între fraţi, 
este în prmul rând o problemă personală. Dar chiar şi problemele 
personale, nu trebuiesc trecute cu vederea, ci dacă cineva păcătu-
ieşte împotriva mea, am datoria, să merg la el, să-i expun totul, şi 
să aducem problema în ordine. Dacă reuşesc,am câştigat un frate. 
Dacă nu reuşesc, mai iau unul sau doi martori, pentruca problema 
să fie confirmată. Poate ascultă de aceşti doi sau trei. Poate însă să 
fie cazul,că eforturile să fie fără succes. Atunci problema trebuie 
adusă înaintea Adunării. În legătură cu aceasta, Domnul Isus vor-
beşte despre un alt punct al diciplinării, care are ca urmare exclu-
derea, şi cu aceasta urmează să ne ocupăm în continuare.

4.8 Excluderea

Diferitele eforturi ale disciplinării, pe care le-am analizat pînă 
acum, au avut ca scop, ca cineva să fie reabilitat.8 Aceasta core-
spunde complet semnificaţiei cuvântului „disciplinare“ (în sen-
sul educării), din Cuvântul lui Dumnezeu şi înseamnă aşadar, în 
mod normal, că noţiunea se referă la cei credincioşi.

În mod concret, excluderea, nu mai este o acţiune de discipli-
nare, (de educare). Pentru mulţi, probabil acest gând este nou. 
Prin excluderea unei persoane, confirmăm de fapt, că orice în-
 
8 Relaţia cu un sectar este un lucru de excepţie, deoarece în această relaţie nu po-
ate fi vorba de disciplinare sau reabilitare, ci de izolare faţă de efectele distructive 
ale unei astfel de persoane.
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cercare de disciplinare a fost zadarnică. Înainte ca o Adunare să 
recurgă, la excluderea cuiva, trebuie să întreprindă toate măsurile 
posibile de disciplinare. Unii văd în disciplinare numai exclude-
re. De fapt este exact invers: Când nu mai este posibilă discipli-
narea se recurge la excludere.

Despre aceasta citim în 1 Corinteni 5.

„Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o cur-
vie de acelea, care nici chiar la pagâni nu se pomenesc; pâna 
acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său, şi voi v-aţi 
fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentruca cel ce a săvârşit 
fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre 
mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu 
duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe celce a făcut 
o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, 
fiind adunaţi la olaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am 
hotarăt ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, pentru 
nimicirea cărnii, ca duhul lui sa fie mântuit în ziua Domnului 
Isus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată 
plămadeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală 
nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, 
a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, 
nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi 
adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nici o legatură 
cu curvarii. Însa n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu 
cei lacomi de bani, sau cu cei răpăreţi, sau cu cei ce se închină 
la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris 
să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice 
„frate”, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la 
idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpăreţ; cu un astfel de om 
nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei 
de afară. Nu este datoria voastra să judecaţi pe cei dinauntru? 
Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din 
mijlocul vostru pe răul acela.”

Apostolul a ajuns să vorbescă în acest capitol despre un lucru 
foarte neplăcut (rău), care avusese loc în Corint. Nu este aici locul 
să tratăm întregul capitol, vrem însă totuşi să ne apropiem puţin 
de câteva puncte. Prima întrebare importantă este: Ce este un 
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rău? Exemple găsim în versetul 11: curvarii, cei lacomi de bani, 
cei răpăreţi, cei ce se închină la idoli, cei defăimători, beţivii, hoţii. 
Un „rău“ este cineva care este într-o stare rea, şi care probabil se 
găseşte deja de mai mult timp în această stare.

Cine face un păcat dintre cele definite aici, curveşte, fură, de-
făimează sau se îmbată, de regulă, o face deja de mai mult timp, 
înainte de a fi descoperit. Aceasta este cu totul altceva decît situ-
aţia, când cineva, fiind luat prin surprindere, cade într-un pacat, 
cum am văzut în Galateni 6, ceea ce nu implică direct descope-
rirea unei stări rele. Este un lucru serios, când cineva trăieşte în 
păcat, astfel ca păcatul să decidă în viaţa lui. Câtă vreme suntem 
convinşi, că persoana respectivă, este întradevăr un om credin-
cios, avem speranţa că se va îndrepta.8 Cine trăieşte permanent 
într-un păcat este un rău. Avem nevoie de apropierea de Domnul 
Isus şi de o gîndire preoţească, pentru a înţelege starea în care se 
află o anumită persoană.

Dacă într-o Adunare, se află că cineva trăieşte într-un păcat, 
poate apare situaţia ca unii să reacţioneze plini de indignare. Dar 
această manifestare este de fapt ultima, care se cuvine să apară şi 
care să ajute mai departe! La fel de nepotrivit este să treci nepăsă-
tor, pe lângă o asemenea situaţie. Pavel scrie Corintenilor: „şi nu 
v-aţi mâhnit mai degrabă”. O Adunare, poate să se ocupe de un 
păcat, după principii biblice (spirituale), abia după ce păcatul este 
făcut cunoscut public în mijlocul ei.. Trebuie să facă acest lucru 
într-o manieră de gândire preoţească, cu smerenie şi întristare. 
Atunci ne întrebăm: Cum s-a putut întâmpla aşa ceva? De ce nu 
am observat noi nimic? A lipsit slujba de păstorire? Cât timp nu 
am avut de fapt părtăşie spirituală cu persoana care a păcătuit?

Acestea sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem fiecare 
din noi! Apoi ne liniştim, strigăm către Domnul şi îL întrebăm: 
Care este decursul mai departe? Mai întâi se va încerca să se facă 
tot posibilul ca persoana să revină pe calea corectă. Dacă îşi recu-
noaşte păcatul, îl mărturiseşte înaintea lui Dumnezeu şi îl lasă, 
există speranţa (posibilitatea) unei reabilitări complete. Este foar-
te necesar să apreciem corect cazul de faţă, în lumina Cuvânu-
lui lui Dumnezeu. Pentru acest lucru, Adunarea locală; în primul 
rând fraţii responsabili, iar apoi întreaga Adunare, vor cerceta 
 
8 Să observăm că în 1 Corinteni 5,11 se spune: „... care măcar că îşi zice ,frate’, 
totuşi este curvar ...“ Scriptura nu spune că este vorba de un frate. De la un cre-
dincios Dumnezeu aşteaptă să o rupă cu păcatul. 



67

pentru a vedea care este voia lui Dumnezeu. Căci am văzut în 
Matei 18, că o Adunare merge pe genunchi şi cere Tatălui înţe-
lepciune, şi pentru orice lucru se roagă, şi cât de dificilă ar putea 
fi problema, dacă Adunarea se roagă Tatălui, există promisiunea 
că El le va da un răspuns. Poate mai întâi trebuie, să aşteptăm, ca 
Dumnezeu să ne poată vorbi.

În Adunarea noastră locală, am avut odată situaţia de-a lua o 
hotărîre asupra unei probleme dificile de disciplinare. Nu ştiam 
cum să acţionăm. Am avut nevoie de şase luni, şi tot din nou ne-am 
rugat pentru acest caz. Ca fraţi aveam păreri diferite asupra acestui 
caz. Se întâmpla ca să vorbim uneori mai mult de două ore despre 
această problemă. Am schimbat între noi de nenumărate ori argu-
mentele noastre diferite. Oare ce mai puteam să facem? Din nou, şi 
din nou mergeam pe genunchi. În definitiv, pentru noi toţi era o ex-
perienţă benefică (folositoare). Este un mare privilegiu să ai permi-
siunea de a merge împreună pe genunchi în faţa Tronului de Har! 
De fiecare dată, vedeam că, fiecare dintre noi avem dorinţa sinceră 
de a face, ce voia Domnul Isus. Aceasta ne-a unit. După şase luni 
Domnul Isus ne-a dăruit curajul de a acţiona în unitate.

Pentru hotărîrile care trebuiesc luate, putem cere Domnului 
prin rugăciune să ne dea înţelepciunea necesară. Este important 
de asemenea să cunoaştem bine Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât 
îl vom cerceta mai mult cu atât Domnul ne va putea arăta mai 
mult gândurile Lui. Cât de important este îndeosebi pentru fraţii 
cu responsabilitate, ca ei să fie familiarizaţi cu Biblia! Prima între-
bare nu ar trebui să fie: „Cum afost analizată (apreciată) in trecut 
o faptă asemănătoare?” ci: „ce doreşte Domnul Isus, cum spune 
El să procedăm în acest caz?” Conştiinţa tuturor trebuie să fie 
treazită. Acest lucru îl urmărea şi Apostolul în cazul Corintenilor. 
El ştia ce era de făcut, dar voia ca şi Corintenii să vadă şi să proce-
deze în mod duhovnicesc (după gândul lui Dumnezeu).

4.9	De	ce	se	practică	excluderea?

În situaţia în care un „rău“ care stăruieşte în păcat nu se lasă de 
acesta, problema este clară. O Adunare nu trebuie să acţioneze în 
pripă (în grabă), dar, până la urmă are obligaţia înaintea Domnului 
Isus, Capul Adunării, să dea afară pe cel rău. Principiul în această 
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direcţie îl găsim în versetul 7: „Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o 
plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat.” Dacă răul nu este con-
damnat şi îndepărtat el devorează mai departe. Păcatul este incom-
patibil cu prezenţa lui Dumnezeu. Cum putem să ne strângem în ju-
rul Domnului Isus, să ne închinăm înaintea Lui, să îI mulţumim, că a 
suferit pe cruce pentru păcatele noastre, şi totodată să tolerăm păcatul 
în mijlocul Adunării? Cum putem să afirmăm că-I recunoaştem au-
toritatea, şi să nu lucrăm conform acestei autorităţi? Răul lucrează ca 
aluatul şi întinează până în final întreaga Adunare. În acest fel, Adu-
narea îşi pierde caracterul de casă a lui Dumnezeu. 

La excludere, în prim plan nu se are în vedere reabilitarea per-
soanei excluse. Toate eforurile pentru reabilitare au fost fără rod. 
In acest caz, răul trebuie îndepărtat, deşi putem să adăugăm că 
„răul“ despre care scrie în 1 Corinteni 5, până la urmă a fost re-
abilitat. Apostolul scrie în 2 Corinteni 2,6–8: „Este destul pentru 
omul acesta pedeapsa, care i-a fost dată de cei mai mulţi; aşa că 
acum, este mai bine să-l iertaţi, şi să-l mângâiaţi, ca sa nu fie do-
borât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog, să vă arătaţi iarăş 
dragostea faţă de el ...” Da, Dumnezeu poate dărui Har pentru re-
abilitare, chiar în situaţii în care nu se mai întrevede nimic.

Excluderea aşadar, privită la concret, nu mai este o formă de 
disciplinare, ci concluzia că, toate eforturile pentru discilinare au 
eşuat. O excludere este o chestiune foarte dureroasă pentru în-
treaga Adunare. În aceasta putem vedea însă din nou ceva bun: 
Dumnezeu vrea să folosească un asemenea necaz, ca noi să ne 
apropiem mai mult de El. Cât de frumos este apoi ca şi cel exclus 
să fie din nou adus pe calea corectă.

4.10	„Dat	pe	mâna	satanei“

Uneori se spune că Adunarea „dă pe mâna satanei“ un exclus. 
Este aceasta o exprimare biblică? Să dezbatem puţin această 
problemă. Citim în acest sens 1 Corinteni 5,3.5:

„Cît despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fi-
ind de faţă cu duhul, am şi judecat, ... am hotărât ca un astfel 
de om să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, ca 
duhul lui sa fie mântuit în ziua Domnului Isus.”
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Şi în 1 Timotei 1,20:

„Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat 
pe mâna satanei, ca să se înveţe să nu hulească.”

Acestea sunt singurele două locuri, în care apare în Noul Testa-
ment această expresie. Ele arată că autoritatea de „a da pe cineva 
pe mâna satanei”, era atribuită numai Apostolilor. Niciodată nu 
se spune Adunării, ca ea să dea pe mâna satanei pe cineva. Ce 
scrie Apostolul în aceste versete, nu are a face cu excluderea, – 
despre excludere el scrie în capitolul 5,13, – ci arată, referitor la 
Adunarea din Corint, că deşi el nu este în trup la ei, este una cu ei 
în duh, şi le prezintă necesitatea de-aşi arăta întristarea şi totada-
tă de-a lua măsurile necesare conform Cuvîntului. El (Apostolul), 
pe lîngă aceste măsuri, ar da o astfel de persoană pe mâna sata-
nei. Acelaş lucru este valabil şi pentru 1 Timotei 1,20. Apostolul 
face aceasta în autoritatea pe care o primise de la Domnul Isus.
 Ştim din Iov 1 şi 2, ce se întâmplă când Dumnezeu permite 
satanei să se atingă de ai Lui, până la un anumit punct. În cazul 
lui Iov, aceasta a însemnat pierderea copiilor săi, şi a averii sale, 
o boală grea, şi dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ar fi şi murit. Bine-
ânţeles este o deosebire între Imeneu şi Alexandru pe de o parte 
şi Iov pe de altă parte. În cazul lui Iov, Dumnezeu voia pe această 
cale să îl binecuvinteze mai mult. La Imeneu şi Alexandru, scopul 
era ca, eventual printr-o boală sau un alt mijloc oarecare, ei să fie 
opriţi în săvârşirea păcatului (de-a huli). Aşadar, cineva dat pe 
mâna satanei însemna, că Domnul,în căile Lui de cîrmuire, inter-
venea (printr-un Apostol) în viaţa unui credincios. Dar şi aceasta, 
se întâmpla până la urmă pentru salvarea duhului său (1 Corin-
teni 5,5).

4.11	Păcatul	care	duce	la	moarte

O expresie asemănătoare este „Păcat care duce la moarte“ (1 Ioan 
5,16). Acestea sunt păcate ale credincioşilor, care au ca urmare 
moartea în trup (compară cu 1 Corinteni 11,30). Biblia nu cuprin-
de nici o precizare cu privire la anumite „păcate care duc la mo-
arte“. Păcate care duc la moarte, pot fi, în anumite împrejurări, 
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orice păcate, prin care cineva îL dezonorează pe Dumnezeu în 
mod deosebit, devenind prin aceasta infolosibil lui Dumnezue. 
Apostolul scrie ca pentru asemenea persoane să nu ne rugăm. Un 
exemplu de un asemenea păcat, se găseşte în Faptele Apostoli-
lor 5, la Anania şi Safira. Ei vânduseră o moşioară, şi aduseseră o 
parte din banii luaţi pe ea apostolilor. Premergător, ei au convenit 
să dea de înţeles că aduc întreaga sumă, dând astfe impresia unei 
fapte de credincioşie. Prin aceasta credincioşii au fost înşelaţi şi a 
fost minţit Duhul Sfânt. Amîndoi au murit în aceaş zi. Nu mă în-
doiesc, că amîndoi au fost credicioşi.

	4.12	Cum	se	grăbeşte,	sau	se	împiedică
reabilitarea	unui	exclus?

Reabilitarea are loc în primul rând prin rugăciuni stăruitoare de 
mijlocire. Nicidecum nu avem voie s-o neglijăm. Întrebarea este 
dacă pentru fiecare caz trebuie să ne rugăm în public (în Adu-
nare), căci un exclus poate fi o mare pricină de durere pentru cei 
din Adunare. Pentru a nu răni sentimentele, în anumite cazuri ar 
fi mai bine, să ne rugăm personal sau într-un cerc de rugăciune. 
Ar fi frumos ca să existe câţiva fraţi care să aibe pe inimă special 
această problemă, să se întâlnească şi să se roage pentru reabili-
tare. Ar putea Domnul să nu dea răspuns unor rugăciuni atât de 
serioase?

Am auzit despre un caz care s-a petrecut în Japonia. Acolo 
era un frate care a căzut în păcat, şi nu mai frecventa Adunarea. 
Câţiva fraţi s-au întâlnit timp îndelungat, în fiecare dimineaţă la 
ora 5, pentru a se ruga pentru acest frate. După mai bine de un an, 
fratele respectiv a aflat despre acest lucru, s-a cercetat şi şi-a venit 
în fire. Merită să stăruim în rugăciune.

Ar fi cu totul greşit să avem mai departe legături cu o persoa-
nă exclusă. Privind relaţiile de familie, aceasta este altceva. Desi-
gur, şi în acest caz, relaţiile vor fi limitate şi încordate, dar asta nu 
înseamnă că, în familie trebuie întreruptă orice fel de relaţie. O 
situaţie asemănătoare este, dacă cel exclus îmi este coleg de ser-
vici. Ca şi fraţi ai unei Adunări locale, trebuie să lucrăm în duh 
de unitate, dar să nu fim printre cei care au o milă greşit înţelea-
să, motiv pentru care să avem în continuare contact cu un exclus. 
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Cînd un fost exclus ajunge să fie reabilitat, să îl iertăm din inimă, 
şi să îl reprimim în părtăşie.

Reabilitarea unei persoane excluse devine de la început difici-
lă, dacă o Adunare a făcut excluderea în pripă, sau în lipsa unui 
duh de unitate. Această constatare este valabilă şi când, la anali-
zarea factelor s-a lucrat superficial sau în lipsă de martori. Este 
dăunător de asemenea, când fraţii care se ocupă cu excluderea, 
nu lucrează discret, făcînd public diferite detalii unor persoane 
neevoluate sau chiar la persoane necredincioase. Insuccesele rea-
bilitării, pot fi puse rar numai pe seama celui exclus.

 
4.13	Măsuri	preventive

Ce putem face ca să se evite pe cât posibil o excludere? Trebuie să 
ne rugăm Tatălui, ca Domnul Isus să dăruiască păstori şi bătrâni, 
care să exercite o supraveghere bună, şi care să se implice, în-
grijindu-se de fiecare în parte. Dacă simţi că Domnul Isus ţi-a dat 
un astfel de dar, să ajuţi pe alţii în această privinţă, lasă-te folo-
sit! Azi este mai necesar decât oricând de a ne ocupa de fiecare 
în parte. Fiecare din noi avem probabil un calendar cu activităţi 
încărcat. Să permitem să ni se pună pe inimă, lucrarea de a ne in-
teresa de alţii, ajutându-i şi rugându-ne pentru ei.

Este important să vestim Evanghelia. Este deosebit de im-
portant, nu putem să accentuăm suficient cât de important este. 
Dar, este de asemenea imprtant, să ne ocupăm de cei care aparţin 
Domnului Isus. În zilele noastre sunt multe probleme, necazu-
ri; trebuie să avem inimi deschise, ochi deschişi, şi să îL rugăm 
pe Dumnezeu Tatăl: Tatăl nostru, dă daruri în aceste timpuri, 
dăruieşte-ne bătrâni, dă-ne fraţi, în Adunarea locală, care să fie 
pregătiţi, să poarte mai departe responsabilitatea, şi dăruieşte-ne 
şi păstori!

În afară de aceasta, este foarte necesar să avem o bună părtăşie 
spirituală unii cu alţii, nu numai cu unii fraţi, ci pe cât este posibil 
cu toţi, şi aceasta, pentru a avea între noi un schimb real, spiritu-
al de informaţii, pentru a şti ce se petrece între noi (în interiorul 
Adunării).

Nu în ultimul rând, este necesar, ca fiecare din noi să ştie ce 
dar i-a dat Domnul Isus. Găsim în Coloseni 4,17 un cuvânt fru-
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mos al Apostolului Pavel, unde spune lui Arhip: „Ia seama să 
împlineşti bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul!“ Poate în 
ultimul timp, ţi-a elucidat Domnul Isus faptul, că eşti chemat să 
faci una sau alta lucrare; Împlineşte-le cu ajutorul Lui!

Să ne încurajăm unii pe alţii, răscumpărând timpul pe care îl 
mai avem la dispoziţie. Nu mai este mult timp până vine Dom-
nul Isus. Ce minunat va fi când El îţi va spune ţie şi mie: „Bine, 
rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi 
pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău!” (Matei 
25,23). Domnul Isus va răsplăti din belşug, cele mai mici eforturi 
pe care le-am făcut.
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5	|	Anexă:	Îndrumar	(Rezumat)
1 Principii privind disciplinarea

1.1	 Noţiunea	„disciplinare“

1.1.1 Ce este disciplinarea
 Cuvântul grecesc „disciplinare“ este paideia de la paideuo:
  a trage (într-o anumită direcţie, la o anumită ţintă); de aici: 

a educa; educaţie, sfătuire, disciplinare, instrucţie, formare, 
cunoştinţe

1.1.1.1  Tatăl educă pe copiii Săi din dragoste, pentruca ei să se ma-
turizeze (Efeseni 6,4; Evrei 12,5.7.8.11)

1.1.1.2 Disciplinare corespunde caracterului lui Dumnezeu ca 
Lumină [Adevăr/Dreptate] (1 Ioan 1,5) şi Dragoste [Har/
Milă] (1 Ioan 4,8.16)

1.1.1.3 Hristos disciplinează, pe ai Săi, pentruca ei să nu cadă sub 
pedeapsa judecăţii (Apocalipsa 3,19; 1 Corinteni 11,32)

1.1.1.4 Disciplinarea are ca scop reabilitarea, reântoarcerea pe dru-
mul corect

1.1.1.5 Semnificaţia cuprinzătoare a acestei noţiuni devine clară în 2 
Corinteni 6,9: „Pedepsiţi dar nu omorâţi“

1.1.1.6 O latură esenţială a „disciplinării“, este orientarea (învăţa-
rea) după Cuvântul lui Dumnezeu (2 Timotei 3,16)

1.1.1.7 Compară „învăţat prin disciplinare“ [paideuo]“ (1 Timothei 1,20)

1.1.2	 Ce	nu	este	disciplinarea?
 
 Disciplinarea nu este pedepsire ca urmare a mâniei lui Dum-

nezeu. Pedeapsa judecăţii pentru păcat a purtat-o Domnul 
Isus Hristos. Dumnezeu Tatăl nu pedepseşte de două ori. 
În căile lui Dumnezeu cu ai Săi pedeapsa este „disciplinare 
(mustrare, educare, orientare spre o ţintă bună)”. Locurile 
din Noul Testament unde se vorbeşte despre pedeapsă, se 
referă la judecata celor necredincioşi. În 2 Corinteni 2,6, pe-
deapsa este de fapt „mustrare serioasă“ Vezi în acest sens şi 
1 Corinteni 11,31; Romani 8,28: Galateni 6,7

1.2.	 DE	CE	RECURGE	DUMNEZEU	UNEORI	LA	JUDECATĂ,	
ŞI	UNEORI	NU?

1.2.1. În anumite ocazii Dumnezeu judecă răul.
1.2.1.1. Cufundarea lumii prin potop (Geneza 6–8)
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1.2.1.2 Încurcarea limbilor, şi respectiv împrăştierea (Geneza 11)
1.2.1.3 Judecata asupra Sodomei şi a Gomorei (Geneza 19)
1.2.1.4 Nimicirea cetei lui Core (Numeri 16)
1.2.1.5 Deportarea Israelului de nord, mai târziu a Imperiului de 

sud (2 Împăraţi 17; 24; 25)
1.2.1.6 Păcatul lui Anania şi Safira (Faptele Apostolilor 5)

1.2.2	 În	alte	vremuri	Dumnezeu	lasă	răul	să	ajungă	la	coacere,	
fără	să	poruncească	oprirea	lui

1.2.2.1 De la chemarea lui Avraam, Dumnezeu îngăduie naţiunilor să 
meargă pe drumurile lor proprii (Faptele Apostolilor 14,16)

1.2.2.2 Răul în Împărăţia lui Dumnezeu continuă să crească (Matei 
13,24–33.47–50)

1.2.2.3 Revelaţia (descoperirea ) completă a răului o găsim în cele 
două fiare (Apocalipsa 13)

1.2.3	 Separarea	de	rău

 Când Dumnezeu nu judecă nemijlocit răul, El îi separă pe 
ai lui. Acesta este marele principiu la chemarea lui Avraam 
(Geneza 12,1), cel care este tatăl tuturor celor credincioşi – 
Găsim mai târziu în poporul Israel, felul cum dă Dumnezeu 
indicaţii ca să fie judecat răul. Dacă Israel ar fi ascultat, dacă 
ar fi condamnat slujirea la idoli, Dumnezeu ar fi cruţat popo-
rul.

1.2.4	 Judecata	de	sine/recunoaştrea	comună	a	păcatelor

 Dacă ne judecăm singuri, (Matei 18,8.9; Coloseni 3,5–10; 
1 Ioan 1,9; 1 Corinteni 11,31; Levitic 4,13–26), nu este nevoie 
ca Domnul să ne disciplineze. Dacă, Adunarea se aliază cu 
lumea, ea intră sub judecata lui Dumnezeu. Judecata începe 
la casa lui Dumnezeu (1Petru 4,17;compară cu Ezechel 9).

1.3		 DISCIPLINAREA	ÎN	RELAŢIE	CU	CASA	LUI	DUMNE-
ZEU

 În Adunare, ca şi casa lui Dumnezeu sunt valabile alte prin-
cipii decât în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfinţenia este podoa-
ba casei Tale Doamne ... (Psalmul 93,5), din aceasta cauză 
Dumnezeu aşteaptă de la noi să luăm o atitudine faţă de 
„răul” din Adunare. Aspectele diferite ale casei lui Dumne-
zeu sunt:
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1.3.1 Sfinţenia – Păcatul este incompatibil cu sfinţenia lui Dumne-
zeu (Psalmul 93,5)

1.3.2 Templu Sfânt – Păcatul face imposibilă slujba pentru Dumne-
zeu (Levitic 10,1.2).

1.3.3 Locuinţă – păcatul împiedică locuirea permanentă a lui Dum-
nezeu (2 Corinteni 6,16–18)

1.3.4 Lăcaş – păcatul întrerupe apropierea de Dumnezeu şi părtă-
şia cu El (Efeseni 2,22)

1.3.5 Clădire – păcatul împiedică desfăşurarea clădirii casei (com-
pară 1 Corinteni 3)

1.3.6 Loc de odihnăt – dacă este prezent păcatul, Dumnezeu nu se 
poate odihni (compară cu Ioan 5,17)

1.4	 GÂNDIREA	ŞI	COMPORTAREA	ADUNĂRII	LA	EXER-
CITAREA	DISCIPLINĂRII

1.4.1	 În	Duhul	smereniei	şi	a	Harului	(Matei	18)
 În acest capitol Domnul Isus tratează principiile relaţiilor vii-

toare dintre ucenici:

1.4.1.1 Mărimea reală în Împărăţie constă în smerenie şi lepădare de 
sine (veretul 1–4)

1.4.1.2 Acceptarea credincioşilor smeriţi înseamnă, acceptarea 
Domnul Hristis

1.4.1.3 Vai de cei care sunt o pricină de poticnire pentru cei mici, provo-
când căderea lor – lipsuri privind judecata de sine (verstul 6–9)

1.4.1.4 Cei „mici“ stau în favoarea Tatălui (versetul 10).
1.4.1.5 Fiul Omului caută pe cei pierduţi – rătăciţi (versetul 11–14)
1.4.1.6 Rezolvarea problemelor în gândul Domnului (versetul 15–20)
 a) Latura personală (versetul 15–17)
 b) Latura comună (versetul 18–20) 
1.4.1.7 De câte ori să îl iert pe fratele meu (versetul 21.22)?
1.4.1.8 Un exemplu de abuz (nesocotire) flagrant a Harului (verse-

tul 23–35)

1.4.2	 Într-o	gândire	preoţească	(Levitic	6,24–30;	Daniel	9;	Ezra	
9,3–6)

 O Adunare poate lucra numai atunci după gândul lui Dum-
nezeu, dacă se smereşte din cauza „răului” descoperit, în-
tristându-se pentru necinstirea lui Dumnezeu. Ea lucrează 
de o manieră preoţească. Corintenii nu sau mâhnit (întristat) 
pentu răul din mijlocul lor (1 Corinteni 5,2) 
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1.4.3	 În	adevăr	şi	dreptate	(Ioan	7,24)
  
 O Adunare poate acţiona numai atunci când, este descoperit 

răul. Ea analizează (judecă) faptele şi nu gândirea sau mo-
tivaţia unei persoane: „... cel ce a săvârşit fapta aceasta ...” 
(1 Corinteni 5,2); „De aceea să nu judecaţi (NA:condamnaţi) 
nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate 
la lumină lucrurile ascunse în întuneric, şi va descoperi gân-
durile inimilor“ (1Corinteni 4,5)

1.4.4	 În	iubire	faţă	de	Domnul	şi	în	iubire	şi	îndurare	faţă	de	
cei	credincioşi

 Lumină (adevăr/dreptate) şi iubire (Har/îndurare), sunt lu-
cruri pe care le realizăm numai dacă suntem cu adevărat du-
hovniceşti. Avem nevoie pentru a lua hotărâri de o poziţie 
obiectivă şi aproape de Domnul, ca să putem acţiona după 
gândul Lui.

2		 Exercitarea	disciplinării	în	Adunare

2.1		 DE	CE	TREBUIE	SĂ	EXERCITE	ADUNAREA	DISCIPLI-
NAREA?

2.1.1 Din ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu; o Aduna-
re pierde cu timpul caracterul casei lui Dumnezeu, dacă nu 
corespunde sfinţeniei şi dreptăţii lui Dumnezeu (Apocalipsa 
2,5)

2.1.2 Răul se răspândeşte în mod inevitabil, dacă nu i se pune sta-
vilă! (imaginea aluatului din Matei 13,33; 1 Corinteni 5,7.8; 
Galateni 5,9)

2.1.3 Dacă lipseşte disciplinarea, Dumnezeu nu se poate identifica 
cu Adunarea – adevăratul caracter al mărturiei în faţa lumii 
se pierde (2 Corinteni 6,16–18)

2.1.4 Persoana care a păcătuit nu poate fi reabilitată (Galateni 
6,1.2; Iacov 5,20).

2.1.5 Efectul Duhului lui Dumnezeu este disipat sau chiar stins 
(1 Tesalonicieni 5,19)

2.2	 AUTORITATEA	BĂTRÂNILOR	/	A	ÎNTREGII	ADUNĂRI

2.2.1 Bătrânii veghează asupra turmei şi o păzeşte (Faptele Apos-
tolilor 20,28). Ei sînt reponsabili (Romani 12,8) şi cârmuiesc 
turma (1 Corinteni 5,4). Ei cercetează abaterile şi prezintă 
Adunării gândurile lui Dumnezeu cu privire la un caz con-



77

cret. Ei judecă (condamnă) păcatul, într-o manieră de gândi-
re preoţească.

2.2.2 Adunarea lucrează ca o unitate (Matei 18,17) „Când sunteţi 
adunaţi“. Adunarea în plenul ei lucrează ca preoţie

2.3	 FORME,	MOTIVE	ŞI	SCOPURI	ALE	DISCIPLINĂRII

2.3.1 Spălarea picioarelor (Ioan 13,1–20)
2.3.2 Aducerea pe drumul drept (ridicarea, reabilitarea) (Galateni 6,1)
2.3.3 Mustrarea, sfătuirea (1 Tesalonicieni 5,14)
2.3.4 Semnificaţie (2 Tesalonicieni 3,11–15; compară cu. V. 6)
2.3.5 Mustrarea în public (1 Timotei 5,20)
2.3.6 Comportarea cu un sectar (Romani 16,17.18; Tit 3,10.11)
2.3.7 Tăcerea în Adunări (1 Corinteni 14,29; 1 Timothei 1,3.4; Tit 

1,10.11)
2.3.8 Greşeala personală (Matei 18,15–17)
2.3.9 Excluderea păcătoşilor precum curvari, avari, hoţi, închină-

tori la idoli, perverşi, beţivi, învăţători falşi [Remarcă: Exclu-
dere, care de fapt nu mai este o disciplinare, ci se constată că 
aceasta a fost zadarnică] (1 Corinteni 5,13)

2.3.10 Dat pe mâna satanei prin apostoli (1 Corinteni 5,3.5; 1 Timo-
tei 1,20)

2.3.11 Păcat care duce la moartea în trup (1 Ioan 5,16)

2.4	 CUM	SE	PROMOVEAZĂ	REABILITAREA	COMPLETĂ	
ÎN	CAZUL	UNUI	EXCLUS?

2.4.1 Rugăciune stăruitoare, personală şi în cercuri de rugăciune 
(Filipeni 4,6)

2.4.2 Acţiunea în unitate a fraţilor unei Adunări locale faţă de un 
exclus (Efeseni 4,3)

2.4.3 Continuarea legăturilor cu un excclus printr-o milă rău înţe-
leasă nu este potrivită (1 Corinteni 5,11)

2.4.4 După reabilitare, iertarea din toată inima, şi reprimirea în 
părtăşie (2 Corinteni 2,6–8)

2.5	 	MĂSURI	PREVENTIVE	

2.5.1 Rugăciuni, pentruca Domnul să dăruiască păstori şi bătrâni în 
Adunare care să aibe înţelepciunea de-a conduce şi de-a supra-
veghea bine turma – este turma lui Dumnezeu pe care şi-a cum-
părat-o cu preţul sângelui Fiului Său (Faptele Apostolilor 20,28)

2.5.2 Părtăşia spirituală reciprocă (Coloseni 3,12–17)
2.5.3 Îşi împlineşte fiecare din noi slujba pe care i-a dat-o Domnul 

(Coloseni 4,17)?
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