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Cunoscut prin judecata Lui

Psalmul 9:16; Isaia 26:9; Romani 2:16; Apocalipsa 20:11-15

De obicei nu ne place så auzim cuvântul „judecatå”, cåci acesta nu pare a
sugera vreun ajutor spiritual, ci mai degrabå are o conotaøie negativå. Ωi totuµi,
cu excepøia creaøiei, Dumnezeu nu a realizat o lucrare mai mare decât judecata.
Primul lucru pe care îl face El este creaøia; dar ultimul este judecata. Fårå judecatå
nu se poate ajunge la scopul lui Dumnezeu privitor la creaøie. Astfel, în planul
Såu, judecata este constructivå, nu distructivå. Judecata viitoare Îi då lui
Dumnezeu posibilitatea de a-Ωi atinge øinta urmåritå de El prin creaøie. Dupå
cum µtim, creaøia a fost menitå så facå vizibil scopul lui Dumnezeu; dar, curând
dupå creaøie, au apårut diavolul, påcatul µi carnea. Cum ar putea fi atunci împlinit
scopul Såu dacå nu ar exista judecatå?

De ce este necesarå judecata? De remarcat cå ultima lucrare a lui Dumnezeu
este judecata, dupå care El nu mai trebuie så facå altceva. În cea de-a µaptea zi
Dumnezeu S-a odihnit, cåci lucrarea creaøiei a fost încheiatå. Dupå judecatå, ni
se spune, cortul lui Dumnezeu va locui în mijlocul oamenilor pentru totdeauna
(Apocalipsa 21:3). În timp ce lucrarea creaøiei nu oferå siguranøa ca påcatul nu
va intra iaråµi, judecata garanteazå faptul cå påcatul va fi îndepårtat pentru
totdeauna. Pe când lucrarea creaøiei nu poate så împiedice lumea de a se råzvråti,
judecata ne asigurå cå dupå ea nu va mai fi nesupunere. Judecata lui Dumnezeu
garanteazå cå nu va mai fi påcat; ea are puterea de a îndepårta påcatul. Dumnezeu
Îµi va împlini voia prin judecatå în cel puøin trei privinøe:

1) Judecata Îl slåveµte pe Dumnezeu Însuµi. Judecåtorul se slåveµte prin
judecata pe care o pronunøå. Modul în care este judecat påcatul exprimå ce fel
de persoanå este cea care înfåptuieµte judecata. Cu cât mai profundå este ura
împotriva påcatului, cu atât mai severå este judecata. Prin urmare, judecata lui
Dumnezeu ne descoperå ce fel de Dumnezeu este El. Prin judecatå, Dumnezeu
se sfinøeµte pe Sine Însuµi.

Moise a fost cel mai blând dintre toøi oamenii. Copiii lui Israel au cârtit atât
împotriva lui Dumnezeu, cât µi împotriva lui Moise. Moise ar fi putut så parå cå
a avut dreptate atunci când µi-a pierdut calmul µi a spus: „Råzvråtiøilor!”, µi când
a lovit stânca cu toiagul pentru a obøine apå. Totuµi, så ne aducem aminte cå
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Dumnezeu îi spusese lui Moise så vorbeascå stâncii pentru ca aceasta så dea
apå. De aceea, Dumnezeu i-a zis: „Pentru cå nu M-ai sfinøit înaintea copiilor lui
Israel, nu vei intra în Canaan.” De ce, în acest caz, judecata a fost executatå
asupra lui Moise? Pentru cå altfel copiii lui Israel nu ar fi µtiut niciodatå dacå
Dumnezeu a fost Cel care µi-a ieµit din fire sau Moise. Înså, prin aceastå judecatå
asupra lui Moise, toøi israeliøii au cunoscut cå Moise a fost cel care µi-a ieµit din
fire, µi nu Dumnezeu. Pare ciudat cå cei care au cârtit au putut intra în Canaan,
dar cel care i-a mustrat, nu. Totuµi, Dumnezeu a fost slåvit. Prin faptul cå Moise
a fost judecat, s-a påstrat neatinså slava lui Dumnezeu.

Dumnezeu uråµte påcatul. O iertare ieftinå ar putea så-i facå pe oameni så
uite cå El este sfânt. Dacå El ar fi fost întotdeauna îngåduitor faøå de copiii lui
Israel, aceµtia nu ar fi ajuns niciodatå så-L cunoascå. Când Moise a fost judecat,
toøi µi-au dat seama cå Dumnezeu este sfânt. Cåci Dumnezeu Îµi poate apåra
sfinøenia oricând vrea. (Dacå oamenii murmurå împotriva judecåøii µi doresc ca
aceasta så se îndepårteze, ei pot fi scutiøi de ea; dar atunci ce ar spune ei despre
Dumnezeu?) Prin urmare, så mårturisim Domnului: „Este drept ca mâna Ta så
apese asupra mea ”. (Problema constå în modul în care putem noi så-L slåvim
pe Dumnezeu. Så presupunem cå suntem judecaøi atunci când ne ieµim din fire;
vom accepta noi cu bucurie judecata, astfel încât Dumnezeu så fie slåvit?)

În timpul cuceririi nordului Chinei, dupå 1930, eu am såvârµit o faptå
nedreaptå. Dupå aceea m-am îmbolnåvit. Deµi m-am rugat, nu am primit nici un
råspuns. Am fost destul de surprins cå Dumnezeu nu må asculta. Dar într-o zi
ochii mei s-au deschis µi atunci am cugetat astfel: „Eu am såvârµit acel lucru
nedrept; ce vor gândi µi vor spune toøi acei fraøi care µtiu despre el; de asemenea,
ce fel de Dumnezeu este Acela, dacå eu nu sunt judecat? Dacå judecarea mea îi
va face pe oameni så se teamå de Tine, atunci accept chiar µi moartea.”. Astfel,
în acea zi am våzut cå, judecându-må pe mine, Dumnezeu este mai glorificat
decât dacå ar fi råspuns rugåciunii mele. Cåci, în acest caz, vindecarea mea L-ar
glorifica mai puøin pe Dumnezeu decât judecata Lui asupra mea. Aµadar, judecata
Îi då lui Dumnezeu cea mai purå slavå.

2) Judecata då la ivealå toate lucrurile ascunse, aratå adevåratul caracter
al omului µi îl face så se cunoascå pe sine însuµi.

Oamenii sunt înµelaøi, din cauzå cå nu se cunosc pe ei înµiµi. Într-o zi Dumnezeu
va judeca lumea µi va aduce la luminå toate lucrurile ascunse. Cel ce va fi cel mai
surprins va fi eul propriu al fiecårei persoane, cåci nimeni nu se cunoaµte cu adevårat
pe sine. Judecata ne va face så ne cunoaµtem caracterul nostru real. Orice a fost
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ascuns va fi descoperit în acea zi. Rezultå deci cå judecata înseamnå o mare
descoperire: ea nu ni-L descoperå doar pe Dumnezeu, ci ne descoperå µi ce fel de
persoane suntem noi. „… nici eu însumi nu må mai judec pe mine”, a spus Pavel;
mai degrabå, el aµtepta „pânå va veni Domnul, care va scoate la luminå lucrurile
ascunse în întuneric µi va descoperi gândurile inimilor”. (1 Corinteni 4:3-5).

Numai un nebun se poate încrede în sine însuµi. Oricât de mare ar fi descope-
rirea pe care ai primit-o µi oricât de mult ar fi tratamentul pe care l-ai suferit, nu
trebuie så devii prea încrezåtor în tine însuøi. Pavel a fost un om al descoperirilor,
totuµi el nu a îndråznit så se judece pe sine. Judecata este o mare dezvåluire. În
iad vor fi tot felul de oameni, cu excepøia celor mândri (mândria este påcatul pe
care îl såvârµeµte Satan). Cåci cei mândri pot så meargå aµa pânå vor ajunge la
marele tron alb de judecatå. Înså acolo ei nu vor mai putea så fie mândri. Pavel
spune cå fiecare genunchi se va pleca µi fiecare limbå va mårturisi cå Isus este
Domnul. Acolo se va pune capåt påcatului mândriei. Mai devreme sau mai
târziu, toøi oamenii se vor cunoaµte pe ei înµiµi. Chiar dacå aståzi nu-L mårturiseµti
pe Isus ca Domn, într-o zi Îl vei mårturisi ca atare. În acea zi vei fi detronat µi vei
admite cå nu eµti decât øårânå.

3) Înaintea lui Dumnezeu, judecata are un mare efect: ea pune capåt
påcatului. Oricare ar fi påcatul, acesta dispare dupå ce este judecat. Lumea este
atât de îngrozitoare din cauzå cå este plinå de tot felul de påcate. Påcatul înainteazå
atât de repede, încât nimic nu pare a-l putea opri. Vestirea Evangheliei este o
cale de a opri påcatul, dar mai muløi sunt oamenii care se nasc în lume decât sunt
cei care sunt nåscuøi din nou, în Împåråøie. Numårul oamenilor nåscuøi într-o zi
depåµeµte numårul sufletelor mântuite într-un an. (Aproape s-ar pårea cå
Evanghelia, crucea, Adunarea, Noul Legåmânt au dat faliment; totuµi, noi µtim
cå Dumnezeu nu se foloseµte de acestea, ci de judecatå pentru a rezolva definitiv
problema påcatului).

Întreaga problemå a påcatului va fi rezolvatå prin judecatå. Ceea ce Evanghelia
nu poate opri, judecata poate. Tot ceea ce nu a fost lichidat va fi lichidat prin
judecatå. Judecata este marea zi de curåøenie a lui Dumnezeu. Este ziua în care
påcatul este oprit definitiv în aceastå lume. Este, fårå îndoialå, cea mai bunå zi,
cåci în acea zi Dumnezeu va domni. El va veni în mijlocul oamenilor µi va
judeca µi va nimici tot ceea ce au fåcut oamenii µi diavolul. Va face toate lucrurile
noi. Lumea ce a luat naµtere în ziua din Geneza va fi purificatå în ziua din
Apocalipsa, capitolul 20. Va fi reînnoitå, iar Dumnezeu va fi muløumit. Adunarea
înså trebuie så se supunå aståzi judecåøii lui Dumnezeu.
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Råscumpårat prin judecatå

Isaia 1:25-27 (traducerea Darby)

„Sionul va fi råscumpårat prin judecatå.” Påcatul este provocarea lui Satan.
Fårå îndoialå, este o problemå dificilå pe care Dumnezeu trebuie så o rezolve. Noi
consideråm adesea, în mod greµit, cå mântuirea este råspunsul lui Dumnezeu, dar
mântuirea este doar o parte a råspunsului. Råspunsul final al lui Dumnezeu la
påcat este judecata. Gândirea noastrå întunecatå socoteµte cå judecata este
nefolositoare, cåci, pentru noi, judecata înseamnå Locuinøa morøilor, iazul de foc,
suferinøa etc. Noi nu putem crede cå în judecatå se aflå puterea lui Dumnezeu.
Deµi judecata este distructivå, ea posedå, totuµi, µi o foarte mare putere constructivå.
Întrucât Dumnezeu vrea så råspundå provocårii lui Satan cu judecatå, suntem
nevoiøi så tragem concluzia cå acesta trebuie så fie un råspuns foarte bun. Fie cå
înøelegem sau nu, judecata råspunde in chip desåvârµit provocårii (cåci tot ceea ce
face Dumnezeu este întotdeauna desåvârµit). Greµeala noastrå este cå, ori de câte
ori ne gândim la judecatå, ne gândim la pedeapså; dar Dumnezeu nu Îµi gåseµte
plåcerea în a-i pedepsi pe oameni. Judecata îµi are propriul rost, pe lângå cel de
pedeapså; „Isus a zis: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecatå”. (Ioan 9:39).

În perioada Vechiului Testament, Dumnezeu a apelat de multe ori la judecatå
pentru a rezolva problema påcatului. De exemplu, în zilele despre care vorbeµte
Geneza 3 exista o grådinå. Dumnezeu l-a creat pe om µi l-a pus în Eden, cu
scopul de a avea pårtåµie cu el. Dar pe scenå a apårut påcatul. Ωarpele a vorbit
doar o datå µi omul a cåzut imediat în påcat. De îndatå ce a intrat påcatul,
Dumnezeu a råspuns cu judecatå, scoøându-l pe om afarå din Eden, ca acesta så
nu mai poatå påcåtui µi a doua oarå în grådinå. Dupå aceea, grådina a fost påzitå.
Aµadar, judecata a fost contra-atacul lui Dumnezeu; ea a slujit drept råspuns la
intrarea påcatului.

Mai târziu, pe vremea lui Noe, oamenii au devenit µi mai stricaøi. Atunci
Dumnezeu a pregåtit, pe de o parte, corabia, iar pe de altå parte, judecata. Atât
corabia, cât µi potopul au venit de la Dumnezeu. Corabia a oferit mântuire, în
timp ce potopul a judecat lumea. Corabia l-a salvat pe Noe, dar potopul a salvat
lumea. Dacå salvarea s-ar fi restrâns doar la persoanele din corabie, ea nu ar fi
fost suficient de mare. Ωi lumea, µi oamenii, trebuiau så fie salvaøi. Mântuirea a
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venit atât pentru oameni, cât µi pentru lume. Ωi Dumnezeu a salvat ambele
categorii. În acelaµi mod, µi aståzi, El va întemeia atât Împåråøia, cât µi Adunarea.
Mai întâi El lucreazå ca så aibå Adunarea, apoi va face ca împåråøiile acestei
lumi så devinå Împåråøia Sa. Va fi, într-adevår, µi judecatå, dar judecata va veni
så cureøe lumea de råul din ea.

Ωi în perioada descriså în Exod a avut loc judecata lui Dumnezeu. Poporul
lui Dumnezeu locuia în Gosen, Faraon era ståpânul øårii, iar poporul lui Dumnezeu
cåzuse în mâinile egiptenilor închinåtori la idoli. În cele din urmå, eliberarea
poporului lui Dumnezeu a avut loc prin sânge; Îngerul nimicitor a nimicit puterea
egiptenilor omorându-le pe întâii lor nåscuøi. Mielul de jertfå le-a asigurat copiilor
lui Dumnezeu plecarea din Egipt. Ei au trecut Marea Roµie, dar egiptenii nu au
putut så o treacå. Aµadar, putem vedea mântuire, pe de o parte, µi judecatå, pe de
altå parte. Egiptenii au fost înecaøi µi îngropaøi în Marea Roµie. Puterea lor a fost
sfårâmatå prin judecatå. De fapt, judecata distruge orice forøå împotrivitoare.

Multe cazuri de judecatå putem gåsi µi în perioada cuprinså în cartea
Judecåtori. Când copiii lui Israel ajungeau nenorociøi, Dumnezeu le ridica
judecåtori care så-i învingå pe asupritorii lor. Aceµti judecåtori erau cei care, în
anumite perioade, îi judecau pe vråjmaµii lui Dumnezeu. Ori de câte ori påcatul
devenea o problemå, Dumnezeu reacøiona cu judecatå. Aµadar, atunci când
Dumnezeu Se ridica, påcatul era curmat. Cu adevårat judecata purificå.

Ωi în Noul Testament gåsim o serie de judecåøi reprezentate sub forma a
µapte peceøi, µapte trâmbiøe µi µapte potire. Se vorbeµte despre acestea în cartea
Apocalipsei. Cartea Apocalipsei trece destul de repede peste perioada Mileniului,
probabil pentru cå o mie de ani nu poate fi consideratå o perioadå aµa de lungå.
Este prezentatå doar ca ceva ce are loc între judecåøi. Fårå îndoialå cå accentul
se pune aici pe judecatå. În timpul celor o mie de ani oamenii vor învåøa dreptatea,
nu harul. A învåøa dreptatea este acelaµi lucru cu a învåøa judecata, cåci judecata
aratå dreptatea lui Dumnezeu.

În final, vedem în Apocalipsa cå Dumnezeu va folosi o ultimå judecatå pentru
a-l lichida pe Satan. Judecata se întemeiazå pe autoritate, nu pe putere. Dumnezeu
pune atât pe diavol, cât µi pe oameni sub judecatå, ca toøi så cunoascå cå El este
Dumnezeu. Trimite judecata Ta, Doamne, pentru biruinøå! (vezi Matei 12:20)

Dacå ne-am opri în acest punct cu discuøia noastrå, totul ar putea så aparå ca
fiind doctrinå obiectivå. Dar noi µtim cå focul care arde este µi focul care
lumineazå. Se poate cå am påcåtuit µi, totuµi, så nu fim conµtienøi de aceasta,
pentru cå tråim dupå natura noastrå. Putem continua så tråim aµa cinci sau zece
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ani, fårå a ne cunoaµte pe noi înµine cu adevårat. Într-o zi, Dumnezeu Se îndurå
de noi µi ne lumineazå cu lumina judecåøii (cåci lumina arde, µi påcatul este
oprit). Numai când umblåm în întuneric putem så ne tråim liniµtiøi viaøa noastrå
naturalå. Dar, odatå lumina venitå, nu mai putem tråi în acel mod.

Se poate så nu µtim de ce, la judecata viitoare, oamenii se vor ascunde în
peµteri µi se vor ruga ca munøii så-i acopere. Dar µtim cå, prin judecatå, tot ce
este acoperit este dat la ivealå. Dumnezeu ne vede în întregime aµa cum suntem,
dar noi nu ne cunoaµtem pe noi înµine. În ziua judecåøii înså, vom vedea lucrurile
pe care Dumnezeu le-a gåsit în noi. Noi nu putem ascunde nimic din faøa ochilor
lui Dumnezeu; cu toate acestea, vrem så ne acoperim pe noi înµine. Aceasta este
ca µi cum am spune munøilor så ne ascundå. Prin lumina Lui ne vedem aµa cum
suntem. Lucrul acesta ne pricinuieµte multå durere, pentru cå µtim cå am påcåtuit.
Totuµi, aceastå cunoaµtere înlåturå påcatul din noi. Aducând la luminå påcatul,
lumea este purificatå, întrucât judecata este nu numai o mare iluminare, ci µi o
mare ardere. Sub judecatå, påcatul este eliminat din noi.

Odatå venitå lumina de la Dumnezeu, omul nu mai poate tråi în påcat. Greµeala
nu se îndreaptå prin vorbe, ci prin judecatå. Când stråluceµte lumina judecåøii,
totul devine vizibil. Începând din grådina Edenului, judecata a nimicit întotdeauna
påcatul, cåci lumina ei arde. Într-o zi toate påcatele lumii vor fi nimicite. Ultima
nimicire a påcatului va avea loc la judecata din faøa marelui tron alb. Fårå îndoialå,
judecata are o putere extraordinarå.

Când privim la judecatå, suntem siliøi så recunoaµtem cine este Dumnezeu.
A-L cunoaµte pe Dumnezeu ca Tatå este un lucru; a-L cunoaµte ca Dumnezeu
este cu totul altceva. Prin råscumpårare noi Îl cunoaµtem pe Tatål; prin judecatå
Îl cunoaµtem pe Dumnezeu µi ne închinåm Lui. Påcatul pare a fi compromis
slava lui Dumnezeu. Cine este la loc de frunte pe påmânt: cel drept sau cel
nedrept, cel stricat sau cel cinstit? Aståzi se poate cå oamenii au multe motive
så-L înøeleagå greµit pe Dumnezeu, dar într-o zi El Se va aråta în slava Lui. Cåci
Dumnezeu este sfânt, drept µi înfricoµåtor. Prin judecatå, El va fi recunoscut ca
Dumnezeu. Atunci vor cunoaµte oamenii frica de Domnul. „Ca unii care
cunoaµtem deci frica de Domnul, pe oamenii cåutåm så-i încredinøåm” (2
Corinteni 5:11). Se poate cå, aståzi, frica de Domnul este pentru muløi doar o
învåøåturå, dar, într-o zi, întreaga lume va avea aceastå mare revelaøie. Dumnezeu
nu va mai tolera nicidecum påcatul.

Totuµi, nu trebuie så aµteptåm pânå în acea zi pentru a cunoaµte aceasta. Va
fi, într-adevår, un foc mistuitor înaintea scaunului de judecatå al lui Cristos,
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când tot ce poate fi ars va fi mistuit de acest foc. Cu adevårat, iazul de foc va
urma judecåøii de la marele tron alb. Dar noi putem învåøa så låsåm ca acea
luminå a judecåøii så ne lumineze aståzi. Fie ca lumina så stråluceascå tot atât de
puternic aståzi, cum va stråluci în acea zi; så stråluceascå asupra noastrå atâta
timp, pânå când vom capitula complet. (Cât de inutile sunt aici cunoaµterea
mentalå µi simpla învåøåturå!) Fie ca El så-Ωi arate mila faøå de noi, dacå nu
suntem goliøi încå de noi înµine. Dumnezeu så se îndure de noi, dacå am crescut
în loc så descreµtem.

Noi nu predicåm aici doar simple vorbe, ci vrem ca oamenii så primeascå
ceva vital ca så poatå cunoaµte cu adevårat ce fel de persoane sunt ei în faøa lui
Dumnezeu. Så înøelegem cå lumina produce ardere. Iar acest foc va arde pentru
totdeauna µi va garanta starea complet nouå a noului påmânt. Aceasta este marea
Evanghelie a mântuirii. Puterea påcatului este pentru totdeauna sub judecata lui
Dumnezeu.

Aceastå realitate poate fi våzutå în Cetatea lui Dumnezeu. De ce este aceastå
Cetate o cetate de aur? Pentru cå este o cetate care a trecut prin foc. Aurul µi
pietrele preøioase au trecut cu succes prin foc. În esenøå, Noul Ierusalim este
neinflamabil. Multe lucruri din grådina Edenului au fost arse, dar în cetatea
Noului legåmânt totul va rezista la foc. Aµadar, focul veµnic garanteazå puritatea
veµnicå a lumii. Dumnezeu nu va mai fi înøeles greµit, cåci în judecatå este
putere. Dumnezeu este luminå; så umblåm deci în luminå, µi nu în întuneric.

Amin.

3

Judecata înspre biruinøå

Matei 12:20, 27:45-52; Romani 3:25-26; Ioan 12:31, 16:8-11;
Romani 8:3

Dumnezeu foloseµte judecata pentru a mântui lumea. Judecata are putere.
Ea poate atât så ardå, cât µi så lumineze. Încå de la creaøie a avut loc judecatå
dupå judecatå, pentru ca påcatul så poatå fi restrâns, nimicit µi curmat. La sfârµit
va avea loc judecata oilor µi a caprelor, cea a balaurului precum µi judecata de la
marele tron alb. Datoritå acestor judecåøi, påcatul va înceta så mai existe. Aståzi
se pare cå påcatul este triumfåtor, dar, într-o zi, el va fi înlåturat. Judecata este
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lucrarea lui Dumnezeu pentru împlinirea planului µi a scopului Såu. Astfel, ea
nu este numai înfricoµåtoare, ci µi plinå de dragoste.

Înså, deµi ea este folositoare pentru acest påmânt, pentru Împåråøie, pentru
cerul cel nou µi påmântul cel nou, precum µi pentru planul lui Dumnezeu, ea nu
conøine mântuire individualå. De aceea, înainte de sosirea ultimei judecåøi,
Dumnezeu oferå crucea, cåci în cruce se gåseµte mântuire personalå. Crucea
mântuieµte nu pentru cå evitå judecata, întrucât nu ar fi drept ca påcatul så fie
înlåturat fårå judecatå. Nu, mântuirea crucii nu då la o parte judecata, din contrå,
crucea mântuieµte pentru cå ea însåµi este o judecatå. Diferenøa constå în faptul
cå în cruce se aflå mântuire, în timp ce în judecata viitoare oamenii vor fi osândiøi
pentru întreaga veµnicie µi vor fi privaøi de mântuire. Aµadar, mântuirea nu anihi-
leazå judecata, ci o împlineµte. Mântuirea se obøine prin judecatå.

Crucea este ea însåµi o judecatå. Lumina ei nu este cu nimic mai lipsitå de
putere decât lumina judecåøii. Ea nu este mai prejos decât judecata nici când e
vorba de nimicirea påcatului, nici când e vorba de slåvirea lui Dumnezeu. Puterea
µi lucrarea ei sunt tot atât de mari ca µi acelea ale judecåøii viitoare. Când apare
påcatul, Dumnezeu recurge la judecatå. Numai judecata poate rezolva problema
påcatului. Din acest motiv, crucea are aceeaµi putere de a înlåtura påcatul cum
va avea µi judecata viitoare. Aståzi, crucea este vie în inimile copiilor lui
Dumnezeu. Så vedem acum cât de mult a suferit Domnul pentru noi.

Dimineaøa devreme, Domnul Isus a fost dus så fie judecat de Pilat. A fost
råstignit în jurul orei nouå dimineaøa µi a murit în jurul orei trei dupå masa. Un
lucru trebuie remarcat: în intervalul de timp cuprins între momentul råstignirii µi
amiazå nu s-a întâmplat nimic deosebit. Domnul Isus S-a rugat pentru iertarea
påcatului poporului. Muløi considerå cå El a fost råstignit de cei nelegiuiøi; cartea
Faptele apostolilor declarå: „…voi L-aøi råstignit µi L-aøi omorât prin mâna celor
fårådelege” (2:23). Dupå amiazå înså, Isus a strigat: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai påråsit?” (Matei 27:46). Probabil cå niciodatå
nu fusese våzutå o astfel de slåbiciune între martiri (Domnul så må ierte cå spun
asta). S-ar pårea cå martirii creµtini de mai târziu au aråtat mai mult curaj, din
moment ce nici unul dintre ei nu a spus vreodatå cå Dumnezeu l-a påråsit.
Dimpotrivå, toøi L-au låudat pe Dumnezeu µi I-au muløumit. Unii au fost arµi de
vii. Chiar cu trupurile pe jumåtate arse, ei au continuat så-L laude pe Dumnezeu.
Dându-µi vieøile, au fåcut-o låudându-L pe El.

Atunci de ce a strigat Domnul nostru: „Dumnezeu M-a påråsit”? Pentru cå,
într-adevår, Dumnezeu Îl påråsise atunci. Cutremurul de påmânt, stâncile care s-au
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despicat, întunericul — toate au aråtat cå judecata lui Dumnezeu a fost asupra Fiului
Såu pentru ca voi µi eu så putem fi eliberaøi. Pentru Domnul nostru, crucea a fost
judecata aplicatå asupra Lui de cåtre Dumnezeu. Moartea a venit asupra Lui, µi chiar
Tatål Såu L-a påråsit. Totuµi, eliberarea lui Dumnezeu aratå dreptatea Lui.

În Romani se vorbeµte despre justificarea prin credinøå, pentru a aråta cå
Dumnezeu este drept. Judecata dovedeµte cât de clarå este dreptatea lui
Dumnezeu. Cåci dreptatea se vede în judecatå. Noi suntem mântuiøi pentru cå
Dumnezeu a rezolvat problema påcatelor noastre. El nu le trece cu vederea. Noi
suntem iertaøi pentru cå Dumnezeu, în Cristos, a plåtit totul. Faptul cå El ne-a
iertat este în întregime drept. Crucea nu ar fi eficientå dacå judecata ei ar fi mai
puøin intenså decât judecata viitoare. „Cåci — lucru cu neputinøå Legii, întrucât
carnea o fåcea fårå putere — Dumnezeu a osândit påcatul în carne, trimiøând pe
Însuµi Fiul Såu într-o fire asemånåtoare cu a påcatului, pentru ca porunca Legii
så fie împlinitå în noi” (Romani 8:3-4). Aceasta nu este doar judecatå, ci µi
osândire. Dumnezeu a judecat påcatul în trupul Domnului nostru pentru ca noi
så fim eliberaøi de sub puterea påcatului.

Aµadar, prin cruce, Dumnezeu a osândit la moarte påcatul, prin Isus Cristos.
Prin aceastå luminå, påcatul este osândit µi nimicit. Acesta este cel de-al doilea
lucru pe care l-a fåcut Domnul. Cåci El nu a fost judecat numai pentru cei påcåtoµi,
ci µi pentru påcat. Dumnezeu L-a fåcut pe Cel ce este fårå påcat så fie påcat
pentru noi, µi, prin moartea Lui, påcatul a murit în El pentru totdeauna. Domnul
spusese: „în ce priveµte judecata — fiindcå Ståpânitorul lumii acesteia este
judecat” (Ioan 16:11).

Ståpânitorul acestei lumi este judecat. Cât de minunat cå, în moartea Domnului
nostru, lumea a fost judecatå în Ståpânitorul ei. Într-adevår, crucea a fost marea
acøiune a lui Satan. La cruce, El a pus în joc tot ce avea. Acolo a adunat el toate
forøele neamurilor, împåraøilor, µi chiar moartea. A încercat så punå capåt, o datå
pentru totdeauna, lucrårii lui Isus. Dar Domnul nostru a înviat din morøi µi l-a
învins El pe diavol. De atunci încolo, toøi cei care au viaøa veµnicå mårturisesc
cå lumea satanicå este înfrântå. Când a fost zdrobit cålcâiul Domnului, a fost
zdrobit µi capul lui Satan.

Prin urmare, crucea rezolvå atât problema påcatelor, cât µi puterea påcatelor,
a lui Satan µi a lumii lui. Judecata de aståzi a crucii este tot atât de puternicå ca µi
judecata viitoare. Ea are o capacitate enormå de a arde µi de a lumina totodatå.

Acceptând crucea, nu este suficient a accepta, pur µi simplu, dragostea sau
iertarea lui Dumnezeu. Crucea reprezintå, de asemenea, suferinøa, dar nu este
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suficient a o accepta doar ca suferinøå. Tot crucea înseamnå µi a da la o parte eul
µi a te supune lui Dumnezeu, totuµi nu este suficient a o accepta numai în acest
mod. Nu, crucea este în egalå måsurå o judecatå prin care este atins scopul lui
Dumnezeu. Ea judecå cu severitate pe påcåtoµi, lumea µi pe diavol. Cunoscând
frica de Domnul, noi cåutåm så-i convingem pe oameni.

Dumnezeu nu se aµteaptå ca cei credincioµi så-µi gåseascå rezolvarea
problemelor la judecata viitoare; El vrea ca acestea så fie rezolvate la cruce.
Pentru oamenii din lume råmâne o judecatå unde nu va mai fi izbåvire; dar,
pentru copiii lui Dumnezeu, nimic nu trebuie låsat så fie rezolvat la scaunul de
judecatå al lui Cristos, cåci Dumnezeu vrea så clarificåm totul la cruce. Prin
urmare, înøelegerea noastrå referitoare la judecatå trebuie så atingå adâncimea
judecåøii.

Så reøinem cå toate jertfele din Vechiul Testament reprezintå crucea. Ωi nu a
fost nici o jertfå din care så fi lipsit focul. Fårå foc ea nu ar fi fost primitå de
Dumnezeu. Noi suntem primiøi prin arderea jertfei. Totuµi, cât de mult dorim
noi ca ceva så råmânå neatins! Dumnezeu înså va distruge totul, pânå ce nu va
mai fi nimic de distrus. Ωtim cå cenuµa este ultima formå a lucrurilor. Crucea va
reduce un lucru pânå în punctul în care focul lui Dumnezeu nu-l va mai putea
reduce la nimic altceva. Atunci va putea fi el folosit.

Judecata te va aduce în punctul în care nimic din tine nu va mai putea så se
împotriveascå lui Dumnezeu. Sub judecata Lui totul se usucå µi påleµte. Crucea
este o experienøå prin care lumina lui Dumnezeu trebuie så påtrundå cu atâta
putere înlåuntrul tåu, încât så fii redus la cenuµå. Trebuie så vinå o vreme când så
se punå capåt încrederii în tine însuøi µi mândriei tale. Atunci va urma învierea
din cenuµå.

Totuµi, dupå ce ai suferit o datå, cum vei µtii cå crucea µi-a fåcut lucrarea? Vei
µtii, pentru cå, sub lumina strålucitoare a lui Dumnezeu, îøi vei pierde puterea
naturalå. Nu existå om care så poatå supravieøui luminii lui Dumnezeu; cåci
lumina Lui mistuie. Când Dumnezeu stråluceµte, eµti mistuit de foc. Judecata
Lui aduce totul la luminå µi arde totul. Ori de câte ori Dumnezeu vorbeµte, s-a
terminat cu tine. Iar dacå totuµi tråieµti, înseamnå cå ai auzit doar o simplå
învåøåturå. Nimeni, dupå ce este luminat, nu poate så se autostimuleze pentru a
face ce fåcea înainte. Problema constå în a începe så lucrezi dupå ce ai auzit
mesajul, dar te vei trezi cå nu poøi så mai faci asta dacå nu este lucrarea lui
Dumnezeu. Întocmai cum, la ultima judecatå a lui Dumnezeu, oamenii nu vor
mai trebui så se stråduiascå så o sfârµeascå cu påcatul, acelaµi lucru ar trebui så
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fie adevårat µi aståzi. Lumina judecåøii poate så distrugå ceea ce tu nu ai fost în
stare så învingi ani de zile. Crucea trebuie så fie în viaøa ta o judecatå care te
elibereazå încontinuu de lume.

4

Bunåtate µi judecatå

Psalmul 101:1; Isaia 30:18; Ioan 5:30; 1 Corinteni 11:26-29, 32.

Crucea lui Cristos dezvåluie atitudinea lui Dumnezeu faøå de påcat. Fåcându-L
pe Domnul Isus så treacå prin ceea ce a trecut, Dumnezeu a rezolvat problema
påcatului, cåci Domnul nostru a fost fåcut påcat pentru noi. Tot ceea ce se opune
lui Dumnezeu trebuie nimicit cu desåvârµire. Iertarea este har, în timp ce ura
este judecatå. Dumnezeu nu poate ierta aµa de uµor din moment ce uråµte atât de
mult påcatul. Mântuirea trebuie så corespundå sfinøeniei Sale. Faøå de påcat,
crucea este judecata lui Dumnezeu; faøå de noi, ea este iertarea Lui. Pe de o
parte, noi primim har, iar pe de altå parte, suntem judecaøi. Noi suntem un popor
judecat µi privilegiat în acelaµi timp.

În 1 Corinteni 11 cuvântul „nevrednic” se referå la atitudine, nu la calificare.
Cåci nu existå nimeni care så fie calificat. Trupul µi sângele Domnului sunt
echivalentele crucii. Unii, în timp ce månâncå µi beau la Masa Domnului, acceptå
lucrarea crucii, pe când aløii nu. Problema nu este dacå ei sunt buni sau råi
înaintea lui Dumnezeu, devreme ce nimeni nu este bun; mai degrabå este vorba
de atitudinea lor faøå de påcat. Aceasta determinå cine acceptå lucrarea crucii µi
cine nu. Prin urmare, så ne judecåm pe noi înµine, deosebind trupul Domnului.
Så µtim ce a fåcut pentru noi Pâinea lui Dumnezeu. Aceasta este judecata crucii.
Cåci pâinea de pe maså spune cå Dumnezeu nu îngåduie existenøa a ceva ce se
opune Lui. De aceea trebuie så ne judecåm pe noi înµine. Suntem nevrednici
dacå nu ne judecåm pe noi înµine. Crucea judecå påcatul, carnea µi viaøa naturalå.
Dumnezeu judecå tot ce I se opune; judecåm µi noi la fel? Nu se pune problema
dacå suntem sau nu buni, cåi nimeni nu este bun. Problema este cum judecåm
noi acel „nimic bun” al nostru. Oamenii pot chiar så se fåleascå µi så se laude cu
„nimic bun”-ul lor. Putem så spunem cu mândrie cå suntem slabi.

Deci, întrebarea este: Dumnezeu µi-a aråtat deja gândul la cruce, dar care
este atitudinea noastrå? La frângerea pâinii, întrebarea ce trebuie puså este aceasta:
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ce atitudine iau copii lui Dumnezeu faøå de crucea lui Cristos? Acesta nu este un
exerciøiu de a încerca så ne facem pe noi înµine mai buni sau mai acceptabili.
Cåci cunoµtinøa binelui µi a råului se sfârµeµte la cruce. Totul depinde de cum
privim la noi înµine. Sub judecatå noi nu avem nimic de spus, nici nu ne comparåm
cu aløii. Ståm pe temeiul nimicniciei noastre atunci când venim så frângem pâinea.
Pe de o parte, Îi muløumim lui Dumnezeu pentru mântuire Sa, dar, pe de altå
parte, ne temem de Dumnezeu pentru judecata Sa.

Cum så ne judecåm pe noi înµine? Pânå µi pocåinøa µi mårturisirea påcatelor
pot uµor så vinå din eul nostru, µi nu de la Dumnezeu. Este aceasta o chestiune
de umblare sau de judecatå? Ce este pocåinøa ca rezultat al judecåøii? În sfârµit,
suntem mântuiøi, în sfârµit, Dumnezeu a judecat multele noastre påcate. Când eu
am fost mântuit, de exemplu, am fost conµtient de påcatele mele. Dar când am
îngenuncheat så må rog, Dumnezeu mi-a aråtat, într-un minut sau douå, toate
påcatele mele. Ceea ce am våzut în acele minute era diferit de ceea ce våzusem
înainte. Eu am fost, într-adevår, conµtient cå am påcåtuit; dar în acele douå
minute m-am simøit atât de påcåtos, încât nu mi-am putut ridica capul de la
påmânt. Astfel, mi-am mårturisit påcatele µi L-am rugat pe Dumnezeu så må
ierte.

Când Dumnezeu executå judecatå luminându-te, vei cådea sub acea luminå.
Dupå ce påcatul îmi este judecat de luminå, acel påcat anume nu va mai putea
niciodatå så-µi ridice capul; el este nimicit. Lumina care face o persoanå så-µi
judece propriul påcat este lumina judecåøii. Nimeni nu poate så treacå prin lu-
mina lui Dumnezeu µi så tråiascå. De exemplu, nu poøi scåpa de minciunå; dar
când lumina lui Dumnezeu stråluceµte, minciuna este eliminatå. Aceasta este
lucrarea lui Dumnezeu. Domnul este Cel care elibereazå. Unii cunosc cât de
puternicå este viaøa lor naturalå, dar nu pot så facå nimic pentru a se elibera.
Numai lumina judecåøii poate sfårâma puterea morøii. Ei µtiu aceasta, dar pentru
ei s-ar putea så fie numai o învåøåturå.

Este o diferenøå enormå între învåøåturå µi descoperire. Învåøåtura înseamnå
a trebui så faci ceva dupå ce a auzit, dar descoperirea înseamnå a vedea un lucru
ca fiind deja fåcut. Când apare lumina, problemele se rezolvå. Mare este
deosebirea între recunoaµterea påcatului în urma ajungerii la o oarecare cunoµtinøå
µi mårturisirea påcatului sub puterea luminii. Neînduråtoare µi penetrantå este
lumina judecåøii. Un påcåtos poate så tråiascå foarte liniµtit în påcatele lui, dar
când lumina lui Dumnezeu stråluceµte, el este doborât la påmânt. Fiecare om
are nevoie de aceastå iluminare de bazå, ale cårei consecinøe vor fi veµnice. Iar
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când va experimenta cu adevårat aceastå iluminare, acel om va fi în stare så se
judece pe sine.

Lucrarea lui Dumnezeu s-a aråtat clar în convertirea lui Pavel. Acest om a
urât Adunarea µi a vårsat sângele sfinøilor. Dar când era în drum spre Damasc,
lumina lui Dumnezeu a strålucit asupra lui. El n-a trebuit apoi så se gândeascå
cum så rezolve problema urii lui, pentru cå, dupå ce s-a ridicat de la påmânt,
acea urå nu mai exista. Aµa este mântuirea noastrå prin judecatå. Ceea ce
soluøioneazå problemele noastre de nerezolvat este judecata. Este crucea. Ceea
ce omul nu poate face, Dumnezeu poate.

Cât de des omul are câte un lucru pe care nu-i în stare så-l învingå! Poate så
ia hotårâri, så verse multe lacrimi, dar, în mod ciudat, totul este fårå nici un folos.
Când înså, într-o zi, lumina lui Dumnezeu stråluceµte asupra lui, el ajunge så
vadå urâciunea acelui lucru; mårturisindu-µi påcatul, acel påcat este îndepårtat
de la el; cåci cum ar putea el så mårturiseascå µi totuµi acel påcat så mai råmânå
în el? Sub acøiunea luminii, puterea påcatului este distruså.

Poøi så te îngrijorezi cu privire la faptul cå nu eµti bun, dar tu nu ai våzut
niciodatå cu adevårat cât de slab µi de råu eµti în realitate. Spui cå eµti slab pentru
cå aµa ai auzit învåøåtura. Dumnezeu vorbeµte, dar tu auzi doar o învåøåturå.
Drept urmare, cauøi sfinøenia, chiar o admiri, µi totuµi nu poøi face nimic în acest
sens. Roagå-L pe Dumnezeu så te lumineze cu lumina Lui puternicå, µi atunci
ceea ce te deranjeazå va fi înlåturat. Dumnezeu lucreazå prin lumina Lui. Predå-te
deci în mâna Lui µi laså ca lumina Lui de temut så cadå asupra ta. Dacå te vei
låsa judecat aståzi, nu vei fi judecat în viitor.

Toøi trebuie så fim judecaøi µi luminaøi odatå. Chiar µi cei nemântuiøi vor fi
judecaøi într-o zi. Cel care furå sau ucide va fi prins într-o zi de autoritåøile
omeneµti; totuµi, suferinøa lui dupå ce va fi prins nu va fi nici måcar a o mia parte
din suferinøa din viitor. Dar a fi disciplinat de Domnul nu este acelaµi lucru cu a
fi condamnat de El, aµa cum vor fi oamenii din lume. De fapt, judecata reprezintå
îndurarea µi harul Domnului faøå de noi. Este har deghizat în forma crucii.

Så cântåm, aµadar, despre bunåtatea µi judecata Lui! Så cântåm cântarea
Mielului µi a lui Moise (Apocalipsa 15:3-4).
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5

Judecata în Casa lui Dumnezeu

1 Corinteni 11:30-32; 1 Petru 4:17; Psalmul 7:11;
Deuteronom 32:36; Psalmul 50:4; Ezechiel 18:30; Isaia 1:27.

Domnul judecå pe poporul Såu (Psalmul 50:4). Judecata va începe de la
Casa lui Dumnezeu, spune Domnul. Natural, aceasta aratå spre viitor, întrucât
judecata viitoare atinge multe zone µi este compuså din multe pårøi, ultima parte
fiind marele tron alb. Prima parte este judecata asupra Casei lui Dumnezeu
aståzi. O astfel de judecatå în rândul copiilor lui Dumnezeu este permanentå.
Asupra oamenilor, în general, judecata poate fi ocazionalå, dar, în ceea ce-l
priveµte pe poporul lui Dumnezeu, ea este o chestiune constantå. Crucea este
pentru copiii lui Dumnezeu.

Numai copiii lui Dumnezeu se bucurå de privilegiul permanentei judecåøi a
lui Dumnezeu. Cei care nu sunt copii lui Dumnezeu nu au acest privilegiu; „Dar
când suntem judecaøi, suntem pedepsiøi de Domnul, ca så nu fim osândiøi odatå
cu lumea” (1 Corinteni 11:32). A fi judecaøi este cu adevårat un har µi un prilej de
bucurie; urmarea fiind cå nu vom fi osândiøi. Din când în când Dumnezeu
intervine cu judecatå asupra lumii pentru a o împiedica så devinå prea stricatå.
Potopul, de exemplu, a fost un asemenea caz. Dar în viaøa copiilor lui Dumnezeu,
judecata de acum are scopul de a-i scåpa de judecata viitoare. Într-o zi Dumnezeu
va nimici complet puterea påcatului, dar aståzi El împlineµte aceasta în primul
rând în copiii Såi.

Dumnezeu lumineazå µi arde în acelaµi timp. Azi, copiilor lui Dumnezeu nu
puterea le lipseµte, ci lumina. Noi ne putem gândi cå e nevoie de putere pentru a
da la o parte lucruri nepotrivite. Dar câøi dintre noi µtim cå ceea ce eliminå tot ce
este opus µi contrar lui Dumnezeu este lumina, µi nu puterea? Când Dumnezeu
te lumineazå µi îøi aratå urâciunea påcatului, acel påcat te påråseµte. Se usucå µi
dispare. Cåci lumina aduce judecatå, iar mai multå luminå genereazå puterea de
a elimina påcatul. Så dorim, aµadar, så fim luminaøi de Dumnezeu. Cåci dacå
suntem luminaøi, påcatul nu-µi mai poate înåløa capul.

Ce se întâmplå înså dacå nu vedem lumina? Trebuie så înøelegem cå focul de
la Dumnezeu are menirea de a arde. Dacå nu arde påcatul, atunci va arde persoana.
Lumina respinså atrage dupå sine disciplina. Disciplinarea nu este o a doua
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acøiune a lui Dumnezeu, ci ea apare firesc atunci când lumina este respinså.
Disciplina sau pedeapsa este un fel de judecatå. Cel care acceptå judecata luminii
este salvat, pe când cel ce refuzå lumina este disciplinat. Pedeapsa este judecata
lui Dumnezeu. Ea apare ca rezultat al respingerii luminii. Nu toate întâmplårile
nefericite sunt neapårat pedepse ale lui Dumnezeu, totuµi, multe dintre ele sunt.

De unde cunoaµtem dacå o anumitå pedeapså este un atac satanic sau disciplina
Domnului? Toøi cei ce se tem de Dumnezeu vor auzi ce vrea så le spunå El. Înså
muløi dintre copiii lui Dumnezeu nu pot så vadå lumina. Multe pedepse nu îµi
ating scopul. Chiar µi dupå ce au fost disciplinaøi, ei nu våd unde anume este
strâmbåtate sau nedreptate în vieøile lor. Så cerem, aµadar, luminå, cåci aceasta
este cu adevårat o binecuvântare pentru noi. A vedea lumina aståzi este dovada
cå judecata lui Dumnezeu este în Casa Lui.

Nu este surprinzåtor cå Dumnezeu judecå lumea din când în când pentru a
împiedica extinderea påcatului, în timp ce judecata în Casa Lui este permanentå?
Så remarcåm cå în perioada Vechiului Testament judecata lui Dumnezeu era
întotdeauna asupra Casei Lui. La Cades-Barnea, copiii lui Israel s-au temut de
uriaµii anachini din Canaan, deµi martorii lui Dumnezeu, Caleb µi Iosua, le
spuseserå cå duµmanul va fi „hrana” lor (vezi Numeri 13:14). Cu cât mai mare
este dificultatea, cu atât mai bunå este hrana. (O, câøi dintre copiii lui Dumnezeu
sunt slabi pentru cå nu au trecut niciodatå prin greutåøi! Problema constå în
„hrana” lor.) Atunci, Dumnezeu s-a purtat cu mai multå asprime faøå de poporul
Lui decât faøå de cei din afarå. Tuturor celor care depåµiserå vârsta de douåzeci
de ani li s-a spus cå nu vor intra în Canaan; µi a trebuit så treacå patruzeci de ani
pânå ce noua generaøie så poatå intra în Canaan. Când poporul a auzit sentinøa
Domnului, s-a hotårât så asculte µi så lupte. Dar Dumnezeu nu mai era de partea
lor, cåci deja îi judecase.

Cât de înduråtor a fost Dumnezeu faøå de poporul din Ninive, µi totuµi, El nu
a permis copiilor Såi, israeliøilor, så intre în øara Fågåduinøei! Cu cât cineva este
mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai severå este disciplina Lui. Ba chiar s-ar
pårea cå cu cât cineva este mai departe de Dumnezeu, cu atât îi este mai uµor. Ωi
aståzi, ca µi în vremurile stråvechi, Dumnezeu acordå o atenøie deosebitå poporului
Såu.

Un alt exemplu din vechiul Testament este cazul Mariei, care a påcåtuit
vorbind împotriva lui Moise, când acesta îµi luase de soøie o femeie etiopianå;
rezultatul a fost cå ea s-a umplut de leprå. Deµi era prorociøå, a trebuit så fie
închiså afarå din tabårå. (Dumnezeu nu reacøioneazå în acelaµi mod faøå de
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lume.) Ea a trebuit så suporte ruµinea timp de µapte zile, ca µi când tatål ei ar fi
scuipat-o în faøå.

Så luåm µi cazul lui Core µi al cetei lui de 250 de bårbaøi care i-au acuzat pe
Aaron µi pe Moise cå s-ar fi ridicat deasupra adunårii Domnului. Ei au susøinut
cå µi ei pot sluji lui Dumnezeu. Fåcând aceasta, ei au råsturnat autoritatea
instauratå de Domnul. Dumnezeu i-a avertizat cu tårie pe ceilaløi din popor så
se depårteze de corturile lui Core, Datan µi Abiram. Påmântul s-a cråpat sub
aceµtia, µi au intrat de vii în locuinøa morøilor. Dumnezeu i-a tratat cu asprime,
pentru cå era vorba de Casa Lui, µi nu de lume. Autoritatea a venit prin înviere,
nu a fost ceva ce aparøinea cårnii. Ori de câte ori este lepådatå autoritatea
învierii, apare moartea.

În istorie, nici o naøiune nu a suferit distrugeri de mai multe ori decât a suferit
naøiunea israelitå, pentru cå acea naøiune era Casa lui Dumnezeu. El a ales-o
pentru a-µi aråta cåile Sale; de aceea, ori de câte ori apårea påcatul în mijlocul ei,
apårea µi judecata Lui. Fiind Casa lui Dumnezeu, copiii lui Israel intrau sub
judecatå când se depårtau de Dumnezeu, dar erau învingåtori când råmâneau
aproape de El.

Nu la fel este cu lumea. S-ar pårea cå atunci când oamenii din lume vor så se
apropie de Dumnezeu, sunt pedepsiøi, dar când sunt departe de El, le merge
bine. În schimb, în cazul copiilor Såi, cu cât sunt mai aproape de Dumnezeu, cu
atât au parte de mai multå disciplinå.

Continuând cu exemplele din Vechiul Testament, descoperim cå judecata ce
a cåzut asupra vieøii lui David a depåµit judecåøile ce au cåzut asupra celorlaløi
împåraøi. Nici chiar împåratul Saul nu a suferit atâta disciplinå µi judecatå ca
David. Când David a påcåtuit, pentru ceea ce el a fåcut în ascuns µi-a primit
råsplata pe faøå. Unul din copii i-a murit, apoi a mai pierdut aløi doi fii.

Când chivotul lui Dumnezeu a fost transportat pe un car nou, boii s-au
împiedicat, µi Uza a întins mâna spre chivot µi l-a apucat, pentru a nu se råsturna.
Deµi intenøia lui Uza a fost bunå, Dumnezeu l-a lovit pe loc µi a murit.

Gradul apropierii de Dumnezeu decide greutatea pedepsei. Pentru cå erau
Casa lui Dumnezeu, copiii lui Israel au fost judecaøi de multe ori. Aceste situaøii
nu fåceau decât så arate în exterior lucrarea lui Dumnezeu. Så ne gândim la
preoøii lui Israel. Dumnezeu putea fi îngåduitor faøå de poporul lui Israel, dar era
foarte strict cu preoøii lui. Un israelit putea så aducå un viøel ca jertfå la cinci luni
dupå ce a påcåtuit, dar preoøii din templul sfânt trebuiau så aducå jertfå în fiecare
zi. Nu se putea ca un preot så aducå jertfe doar de trei ori pe an. Dacå nu aducea
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necontenit jertfa, murea pe loc. Dumnezeu putea så fie tolerant faøå de oamenii
de rând, dar nu la fel era faøå de preoøi.

Noi, creµtinii de aståzi, suntem Casa lui Dumnezeu, suntem cu toøii templul
Dumnezeului celui viu. Întocmai cum odinioarå Dumnezeu a avut pretenøii faøå
de copiii lui Israel, la fel are pretenøii faøå de noi. Ori lumina arde påcatul, ori
suntem noi pedepsiøi. Noi suntem judecaøi, deoarece suntem templul lui
Dumnezeu. Nu este uµor så fii creµtin, pentru cå nu poøi så te retragi sau så scapi.
Creµtinul trebuie så treacå peste propriile lui sentimente. Atât viaøa lui Dumnezeu,
cât µi Duhul lui Dumnezeu sunt în el. Aløi oameni pot så tråiascå nepåsåtori, dar
tu µi eu nu putem tråi aµa. Cea mai micå controverså ne va face så nu ne simøim
bine. Aµa este creµtinismul vital. Lumina mustrå, iar Dumnezeu judecå pânå
acolo, încât unii devin slabi, iar aløii chiar mor.

Så avem grijå deci så nu trecem cu vederea nici o uµuråtate. Ar fi spre paguba
noastrå dacå Dumnezeu ne-ar låsa så mergem de capul nostru. Cåci nimic nu
este mai råu decât un credincios abandonat de Dumnezeu. Dacå sunt pedepsit,
înseamnå cå sunt fiu; a nu fi pedepsit este ca µi cum aµ fi un copil nelegitim.
Dacå cineva nu ar fi niciodatå pedepsit, m-aµ teme pentru el. Pedeapsa slujeµte
drept avertizare din partea lui Dumnezeu. Când lumina este respinså, roagå-te
ca poøi vedea.

6

A påzi judecåøile lui Dumnezeu

Levitic 18:5; Deuteronom 7:12, 32:4, 33:10, 33:21;
Psalmul 106:3, 119:13, 20, 30, 43, 53, 102, 106, 108, 120, 156,
160, 149, 175;Ezechiel 44:24; Osea 6:5; 2 Samuel 22:23.

Cum foloseµte Dumnezeu lumina pentru a judeca µi pentru a da la ivealå tot
ce este ascuns?

Judecata este råspunsul lui Dumnezeu la moarte, cåci El se foloseµte de ea
pentru a îndepårta påcatul. Crucea înseamnå råscumpårare, dar µi judecatå. Noi
trebuie så acceptåm crucea. Casa lui Dumnezeu este în permanenøå sub lumina
judecåøii Lui. În templul lui Dumnezeu se aflå altarul. Templul lui Dumnezeu
poate råmâne în picioare, deoarece toøi trebuie så treacå pe la altar (altarul este un
simbol al judecåøii crucii). Judecata se aratå în fiecare zi în Casa lui Dumnezeu.
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Nimeni nu poate locui în Casa Lui fårå så fie judecat. Atâta timp cât existå templul
lui Dumnezeu, trebuie så existe µi luminå. Scopul judecåøii aducåtoare de luminå
a lui Dumnezeu este de a-i øine pe copiii Lui în deplinå armonie cu sfinøenia Sa.

Aµ dori så menøionez un alt aspect al judecåøii (cuvântul ebraic mishpat poate fi
tradus ca poruncå sau judecatå). Este vorba de a påzi judecåøile lui Dumnezeu. Dumnezeu
a spus cå noi trebuie så påzim judecåøile Lui. Dacå le µtim, trebuie så le µi påzim.

În China sunt legi ce nu pot fi schimbate, nici nu se poate adåuga nimic la
ele. Acestea sunt hotårârile Curøii Supreme. Ele devin legea øårii. Judecåøile lui
Dumnezeu sunt legile lui Dumnezeu. Dupå cum legile Lui exprimå voinøa Lui
supremå, tot aµa µi judecåøile Lui aratå gândul Lui. Prin urmare, trebuie så påzim
judecåøile Sale în Adunare tot aµa cum påzim µi legile Sale. Judecata descoperå
gândul lui Dumnezeu în legåturå cu o anumitå problemå. Deµi ea poate så aibå
loc în viaøa altcuiva, totuµi, µi eu trebuie så o påzesc. Judecata lui Dumnezeu
devine, aµadar, legea noastrå.

Judecata lui Dumnezeu este lumina mare pe care ne-o då El cu scopul de a
ne determina så ne cunoaµtem greµeala, så cunoaµtem urâciunea påcatului µi så
ne cunoaµtem pe noi înµine. Existå o interdependenøå între lumina, judecata µi
osândirea lui Dumnezeu. Unii spun cå experienøa de la Cades-Barnea este doar
un fapt istoric; nu gåsim aici nici o poruncå, deci nu are nimic de a face cu noi.
Totuµi, Dumnezeu o considerå a fi o judecatå pe care noi trebuie så învåøåm så o
påzim. Dumnezeu va proceda la fel µi aståzi, pentru cå atitudinea Lui faøå de
påcat nu s-a schimbat.

Toate judecåøile din trecut sunt µi judecåøile noastre. De exemplu, judecata lui
Dumnezeu asupra lui Moise, când acesta a lovit de douå ori stânca pentru a obøine
apå, nu este altceva decât o judecatå pe care noi suntem chemaøi så o påzim. Dacå
acelaµi incident s-ar întâmpla aståzi, Dumnezeu ar acøiona la fel. Tot aµa, întâmplarea
cu Uza, precum µi cea cu Core µi ceata lui de 250 de oameni au fost cazuri ale
judecåøii lui Dumnezeu. Iar judecåøile lui Dumnezeu sunt veµnice. Înøelegem, aµadar,
ce înseamnå a påzi judecåøile lui Dumnezeu? Ceea ce Dumnezeu a fåcut în mijlocul
poporului Såu în trecut va face µi în Adunare aståzi.

Efesul a fost judecat de Dumnezeu cu mult timp în urmå; nici aståzi nu existå
adunare în Efes. Judecata lui Dumnezeu nu s-a schimbat deloc. Fiecare creµtin
trebuie så o påzeascå. E nevoie så påzim nu numai judecåøile consemnate în Biblie,
ci µi judecåøile de-a lungul celor douåzeci de secole de istorie a Adunårii.

Îmi amintesc cå un frate avea obiceiul de a-i critica aspru pe aløii. Odatå, un alt
frate µi-a pierdut fiul, iar acest frate pornit pe criticå a spus cå båiatul a trebuit så
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moarå, cåci Dumnezeu îi pedepsea astfel tatål. Cu altå ocazie, o sorå µi-a pierdut
soøul; din nou fratele respectiv a comentat cå, dacå nu va avea loc o pocåinøå, vor
muri mai muløi. Procedând astfel, el cerea, de fapt, judecata lui Dumnezeu. Întrucât
nu avea nici o luminå din partea lui Dumnezeu, el nu avea nici un drept de a critica.
Critica lui era fåcutå totdeauna „cu sânge rece”. Într-un mod interesant, la o lunå
dupå acestea i-au murit doi dintre fii såi. Neavând nici temeiul sângelui, nici
autoritate µi, totuµi, fiind critic faøå de oameni, el a deschis uµa pentru ca judecata
lui Dumnezeu så cadå asupra lui.

Odatå, un tânår µi o tânårå de la colegiul creµtin de medicinå din Shangtung
s-au logodit. Fratele pomenit mai sus a venit din nou cu critica lui. Eu i-am spus
så nu se amestece µi l-am întrebat de ce are o astfel de atitudine. El n-a putut
så-mi dea nici un råspuns, dar nutrea intenøia rea de a rupe logodna acelora.
Într-o zi a cåzut asupra lui o judecatå asprå: a fost exclus din adunare. Aµadar,
sau Dumnezeu îøi då autoritate, sau faci apel la sângele lui Cristos, cu fricå µi
cutremur. Cåci judecata lui Dumnezeu este ceva foarte real. Cu ce måsurå måsori,
cu aceea øi se va måsura µi øie (vezi Luca 6:38). De aceea, învåøaøi så vå temeøi de
judecata lui Dumnezeu. Nu aµ îndråzni så fac nimic care ar atrage judecata Lui
asupra mea. Judecata lui Dumnezeu este severå. Dacå El considerå cå un anumit
lucru este påcat, aµa îl va µi judeca în viaøa noastrå.

Citind Biblia, putem så aflåm ce judecatå va pronunøa Dumnezeu asupra
noastrå dacå påcåtuim, dupå cum o vedem aplicatå asupra altor oameni în situaøii
similare. Adesea învåøåm lecøiile noastre din ceea ce li s-a întâmplat altor fraøi.
În felul acesta vom face un mare progres. Cei mândri înså nu pot så înveøe de la
aløii, dar nici nu vor så vadå ei înµiµi cu adevårat.

Judecata este o luminare fundamentalå. Dupå ce o persoanå a fost lovitå cu
judecatå, va fi în stare så vadå imediat, la cea mai micå luminå. El poate discerne
lumina judecåøii în vieøile altor credincioµi µi poate învåøa din ea. Progresul lui
spiritual va fi, fårå îndoialå, uµor de våzut. „Adu-må la viaøå potrivit judecåøilor
Tale” a spus psalmistul (119:156, Darby). Numai judecåøile lui Dumnezeu ne
pot aduce la viaøå. Cåci atunci când El judecå, judecata Lui må va face så tråiesc
µi, de asemenea, så mor.

A påzi judecata lui Dumnezeu nu este ceva ce oricine poate så facå. Aceasta
presupune a avea experienøa unei luminåri fundamentale. Nu înlocuiøi
fundamentalul cu fragmentarul, cåci tratamentele fragmentare vor spori doar
mândria. Oamenii cei mai dificili sunt cei care au beneficiat de tratamente
fragmentare. Aceste tratamente parøiale stau în calea tratamentelor pe scarå largå.
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Muløi eµueazå în acest domeniu. Fie ca Dumnezeu så ne punå sub lumina Lui în
aµa fel, încât så nu mai putem fi niciodatå cei de dinainte.

Saul din Tars a cåzut la påmânt lovit de lumina din cer. El nu a mai fost
niciodatå acelaµi. Aµa a fost judecata lui Dumnezeu. Când Saul s-a ridicat de la
påmânt, a trebuit så fie dus de aløii. Era în imposibilitatea de a se ajuta singur.
Totuµi, aceasta era o lucrare dintre cele mai necesare.

Potrivit cu Geneza 1:1-2, lumea de la început a cåzut sub judecatå. Lumina a
apårut în prima zi a restaurårii (toate lucrårile lui Dumnezeu sunt pozitive). Dar
lumina din prima zi a dezvåluit judecata ce avusese loc, cåci påmântul era pustiu
µi gol, µi întunericul plana pe suprafaøa adâncului. Aceastå judecatå a dat la
ivealå adevårata situaøie din vechea creaøie. Judecata se executå asupra trecutului,
nu asupra viitorului. Påcatul lumii a fost judecat. Dumnezeu nu mai trimite o
nouå judecatå. El ne lumineazå în legåturå cu judecata trecutå. Ne aratå cum a
nimicit vechea creaøie. El, desigur, avea deja cunoµtinøå despre aceasta, dar noi
înµine nu avem. Astfel cå, într-o zi, primim lumina Sa µi începem så cunoaµtem
situaøia realå. Aµa este lucrarea fundamentalå µi necesarå a lui Dumnezeu.

Prin urmare, judecåøile µi poruncile Domnului trebuie påzite. Trebuie så
acceptåm judecåøile Sale; mai întâi pe cea fundamentalå, iar apoi pe cea parøialå.

7

Judecaøi pe cei dinåuntru

Matei 18:15-18; Ioan 20:22-23; Fapte 5:3-10; 1 Corinteni 5:1-6, 12.

Aståzi, Casa Domnului este sfera judecåøii lui Dumnezeu. El judecå prin
Adunarea Sa. Nu judecå doar în Adunare, ci, de asemenea, prin Adunare. În
curtea din afarå lumina este naturalå; în locul sfânt ea este artificialå, o luminå
fåcutå de om; dar în locul prea sfânt nu existå nici luminå naturalå, nici luminå
artificialå; acolo existå doar lumina slavei lui Dumnezeu. Numai în locul prea
sfânt poøi vedea lumina lui Dumnezeu. Drept urmare, judecata în locul prea
sfânt este mult mai asprå decât în oricare alt loc. Dacå existå påcat, acesta trebuie
expus la lumina din locul prea sfânt.

La început, cortul a fost fåcut din materie neînsufleøitå; aståzi, el este viu.
Lumina lui Dumnezeu este în sanctuar. Adunarea este aståzi sanctuarul unde se
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aratå lumina lui Dumnezeu. Deµi adeseori Dumnezeu då luminå în mod direct,
totuµi, de cele mai multe ori El då luminå prin Adunare. Dumnezeu då luminå
oamenilor prin intermediul Adunårii. Aµadar, judecata nu este numai în mâna
lui Dumnezeu, ci µi în mâna Adunårii.

În 1 Corinteni 5 se spune cå nu este treaba noastrå så judecåm pe cei din
afarå, dar suntem datori så judecåm pe cei care sunt în Adunare. Lumina din
sanctuar este menitå så lumineze sanctuarul. Astfel, lumina lui Dumnezeu
stråluceµte µi judecå atunci când cei din Adunare nu pot så vadå. Postura din 1
Corinteni 5 nu este aceea de a sta pe un scaun al legii, judecând pe cei vinovaøi.
Ea este mai degrabå expresia durerii Adunårii. Cåci în Adunare nu existå
judecåtor; existå înså judecatå. Prin urmare, judecata Adunårii nu se bazeazå pe
poziøia sau pe autoritatea omului. Ea trebuie så ducå la pocåinøå µi întristare.

Påcåtosul despre care este vorba în 1 Corinteni 5 nu fusese dat afarå, iar
adunarea din Corint a mers mai departe plinå de sine µi fårå nici o umbrå de
întristare. Judecata Adunårii înså trebuie så aibå drept rezultat umilinøa µi cåinøa.
Dacå ar fi fost prezentå lumina judecåøii, adunarea din Corint s-ar fi umilit în
faøa lui Dumnezeu din cauza påcatului din mijlocul ei µi ar fi procedat la
îndepårtarea påcatului.

Adunarea nu poate judeca pânå ce lumina nu stråluceµte în ea. Ea nu trebuie
så adopte o atitudine de judecåtor, ci trebuie så fie în stare så plângå påcatul.
Trebuie så se judece mai întâi pe sine însåµi: trebuie så se pocåiascå ea însåµi µi
abia dupå aceea så execute disciplina. Altfel, excluderea devine ceva legalist.

În Matei 18 ni se då ca exemplu cazul când un frate påcåtuieµte împotriva
altui frate. Dacå acesta nu ascultå de Adunare, trebuie så fie tratat ca un pågân.
Dumnezeu cinsteµte Adunarea unde se aflå lumina Lui. Tot ceea ce se face pe
påmânt se face µi în cer. Så avem grijå deci så nu vorbim împotriva Adunårii. În
lumea aceasta nu este decât luminå naturalå µi artificialå; lumina divinå se aflå
doar în sanctuarul lui Dumnezeu. Dacå nu ar fi luminå în sanctuar, nu ar fi nici
o luminå a lui Dumnezeu în lume. Domnul înså nu îµi påråseµte Adunarea Lui.
De aceea, Adunarea Lui nu s-a schimbat; realitatea ei spiritualå se menøine. Din
acest motiv, Domnul a îndråznit så spunå cå dacå cineva nu ascultå de Adunare,
så fie considerat ca un necredincios. Domnul nostru îndråzneµte så spunå asta, µi
eu îndråznesc så o cred.

Domnul Isus poate så încredinøeze judecata în mâinile Adunårii, deoarece El
crede în lucrarea Duhului Sfânt pe påmânt. În a µasea zi a creaøiei Dumnezeu a
suflat în trupul påmântesc al omului µi l-a fåcut un suflet viu. Dupå învierea Lui,
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Isus le-a spus ucenicilor: „Primiøi Duh Sfânt” (µi aceste cuvinte se adreseazå
întregii Adunåri). Din ziua învierii, dupå ce a fost suflat Duhul Sfânt, Adunarea
a devenit vie µi a fost în stare så judece. Adunarea reprezintå acum judecata lui
Dumnezeu. Este interesant cå protestanøii se tem så foloseascå acest cuvânt, pe
când catolicii abuzeazå de el; în ce ne priveµte, noi trebuie så cåutåm realitatea
spiritualå. Potrivit Bibliei, judecata este în Adunare, cåci gåsim în Cuvântul lui
Dumnezeu cå se fac mustråri în Adunare, ba chiar excluderi. În mod obiµnuit
sunt doar confruntåri, aµa cum s-a întâmplat cu Pavel când l-a înfruntat pe Petru.
Toate aceste acøiuni sunt cu scopul de restabilire. Dar dupå ce s-au epuizat toate
måsurile, ultima måsurå folositå este judecata. Dacå înså judecata de azi nu
poate aduce restabilire, atunci restabilirea va fi amânatå pânå la vremea judecåøii
viitoare; duhul acelei persoane va fi înså mântuit.

Toate adevårurile din Biblie au valori subiective. Fårå luminå, Adunarea nu
poate nici så vorbeascå, nici så judece. Adeseori îøi dai seama cå un frate nu umblå
bine µi totuµi, nu ai cuvântul potrivit pentru a-l mustra. Înåuntrul tåu eµti foarte
conµtient de umblarea rea a fratelui tåu, dar nu poøi så spui cu tårie aceasta în afarå.
Aceasta se datoreazå insuficienøei luminii låuntrice. De aceea nu poøi så te ocupi
de acel påcat. Fårå a avea cuvintele necesare, puterea ta de convingere nu va avea
nici un efect. Lipsa de cuvânt, din cauza luminii insuficiente, poate duce doar la o
judecatå insuficientå. Zi dupå zi observi ce este råu la acel frate, pânå ce odatå
ajungi så te mânii cu adevårat din cauza acelui lucru care este aµa de contrar lui
Dumnezeu (omul poate så se enerveze, dar nu µtie cum så se mânie). Când ai ajuns
så te mânii, µtii ce så-i spui, cåci ai atins, în sfârµit, rådåcina problemei. Judecata
începe în Casa lui Dumnezeu. Acum eµti în stare så-i vorbeµti, chiar så-l mustri.

Trebuie så înøelegem cå toate judecåøile lui Dumnezeu sunt legate de mânia
lui Dumnezeu. Dumnezeu înså nu se enerveazå niciodatå. Mânia este puterea
judecåøii Lui. Dragostea este puterea pozitivå a lui Dumnezeu; råbdarea este
puterea de a aµtepta a lui Dumnezeu; mânia este puterea distrugåtoare a Lui.
Mânia distruge tot ceea ce este contrar lui Dumnezeu. În ceea ce-L priveµte pe
Domnul, dragostea, råbdarea µi mânia Lui sunt extraordinar de mari. Când
Dumnezeu Se mânie, påcatul este nimicit. Aµa este µi cu judecata Adunårii.
Atâta timp cât Dumnezeu rabdå o anumitå stare, nu ai absolut nici o modalitate
de a judeca în mod drept acea stare. Numai în momentul când lumina lui
Dumnezeu apare µi dezvåluie urâciunea acelei ståri vei cunoaµte în tine mânia
lui Dumnezeu (dar fårå ca tu så-øi ieµi din fire). Atunci vei putea så-l chemi pe
fratele tåu µi så-l mustri.
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Este mai greu så mustri decât så mângâi. Ceea ce trebuie så aråøi zilnic este
dragoste; mânia este ceva destul de neobiµnuit. Când prima datå îøi dai seama de
grozåvia påcatului, nu ai putere så judeci. Numai când stråluceµte lumina, mânia
lui Dumnezeu devine puterea ta de a judeca. O persoanå poate fi în stare så certe,
dar nu µi så mustre. A mustra µi a certa sunt acøiuni foarte diferite una de alta. A te
enerva înseamnå a-øi pierde controlul; dar mânia este ceva låsat de Dumnezeu. În
mânie trebuie så existe puterea ståpânirii de sine. În situaøia cu Petru µi Anania,
Petru nu µi-a ieµit din fire în timp ce îi vorbea aspru lui Anania. Cuvintele lui erau
cât se poate de raøionale. Aceasta a fost mânia judecåøii. Primul pas în orice judecatå
a Adunårii este acela de a mustra; ultimul pas este de a exclude.

Când se înfåptuieµte judecata lui Dumnezeu în Adunare, atunci, pe lângå
pocåinøå, vor mai fi încå una sau douå consecinøe: 1) toate comunicårile vor fi
întrerupte; cel în cauzå va fi privit ca un pågân; nu se va putea ruga, nici nu va
primi råspuns la rugåciunile lui; 2) se poate så fie o pedeapså de ordin fizic.
Lumina judecåøii în Adunare este serioaså. Dacå nu rezultå în 1), va sfârµi în 2).
Fie cå nu va mai fi nici o comunicare, fie cå va fi moarte. Ambele sunt foarte
grave. Toøi cei care tråiesc înaintea lui Dumnezeu trebuie så evite astfel de
consecinøe.

Judecata este cea mai mare încercare pe care o pot experimenta copiii lui
Dumnezeu. Dacå nu existå fricå de Domnul, cum poate cineva så-L laude sub
judecatå? Så presupunem cå ruda ta cea mai apropiatå merge în iad; ce vei
spune în legåturå cu aceasta? Avraam a fost un frate bun în Domnul, dar a trebuit
så-l vadå pe Ismael plecând. S-ar putea ca noi så nu fim în stare så facem asta.
Atât în cazul lui Ismael, cât µi în cel al lui Isaac, Avraam nu s-a aråtat ca un tatå
drag µi iubitor. Pentru credincios înså, existå ceva mai mare decât afecøiunea, µi
anume slava lui Dumnezeu. Aceastå slavå trebuie fie însåµi viaøa noastrå. Când
slava lui Dumnezeu are de suferit, noi trebuie så-L låudåm pe El în judecatå.

De ce trebuie Adunarea så judece? Nu pentru cå ar lipsi dragostea fråøeascå,
ci din nevoia de a apåra slava lui Dumnezeu. În zilele Vechiului Testament au
fost douå mari crize în viaøa copiilor lui Dumnezeu; ei au ieµit din Egipt µi au
intrat în øara fågåduinøei. Legat de aceste douå crize, vedem cå Dumnezeu a
fåcut uz de judecatå pentru a-Ωi apåra slava. Mai întâi constatåm cum a judecat
El problema gravå referitoare la închinarea la idoli. Dupå ce Moise i-a mustrat
pe copiii lui Israel pentru påcatul lor legat de viøelul de aur, s-a aµezat la uµa
taberei µi a întrebat cine dintre ei era pentru Domnul. Toøi fiii lui Levi s-au
adunat lângå el. Atunci le-a poruncit acestora så meargå prin toatå tabåra µi så
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omoare pe rudele µi prietenii lor. Fiii lui Levi au fost puµi în faøa unei alegeri:
dragostea omeneascå sau slava lui Dumnezeu. Ca urmare a credincioµiei lor
faøå de El, Dumnezeu i-a ales pe leviøi så fie slujitorii Lui pentru totdeauna.

Dupå gândirea omeneascå, nu este un lucru bun ca un frate så-µi omoare
fratele; dar, dupå gândul lui Dumnezeu, acesta a fost considerat un lucru foarte
bun, pentru cå måsura aceea aµa de asprå s-a luat în scopul restabilirii slavei
µtirbite a lui Dumnezeu. Condiøia de bazå pentru slujire este aceea de a trece
peste sentimentele omeneµti atunci când este în joc slava lui Dumnezeu. În cazul
cetåøii Ai, Acan a påcåtuit µi a fost lipsit de slava lui Dumnezeu. Lucrurile care
au fost rânduite så fie închinate exclusiv Domnului trebuiau så fie arse sau nimicite
înaintea Domnului. Dar Acan nu a adus lucrurile sortite nimicirii. Dumnezeu a
vrut ca poporul Såu så judece acest påcat omorându-l pe Acan cu pietre. Deµi
Dumnezeu nu a executat în mod direct judecata Lui, El a fåcut-o, totuµi, indi-
rect. Dumnezeu nu îøi va cruøa sentimentele. Ori sentimentelor omeneµti le acorzi
prioritate absolutå, ori slavei lui Dumnezeu.

Dovada cå slava lui Dumnezeu a fost apåratå în perioada Exodului poate fi
våzutå în ceea ce au fåcut leviøii; µi dovada cå slava lui Dumnezeu a fost påstratå
µi dupå ce israeliøii au intrat în Canaan este aråtatå prin modul în care poporul lui
Dumnezeu a acøionat în cazul lui Acan. Dumnezeu încredinøeazå Adunårii
responsabilitatea de a apåra slava Lui. Judecata finalå constând în excludere
este ceva rar; mult mai obiµnuit este tratamentul prin lumina judecåøii. Când
Dumnezeu îøi då puterea de a te mânia, rezultatul va fi sau eliberare, sau moarte
spiritualå. Adunarea då luminå în vederea eliberårii; dacå lumina iniøialå este
respinså, nu va mai fi o altå luminå.

Rezumând, putem spune cå douå lucruri se petrec sub lumina judecåøii lui
Dumnezeu µi a crucii: 1) ajungi så te cunoµti pe tine însuøi µi 2) eµti disciplinat.
Cel mai råu lucru pe care poate så-l facå cineva este så ia pedeapsa ca pe ceva
accidental. Dumnezeu poate så ducå pânå la capåt mântuirea Lui dacå tu µi eu
cunoaµtem lumina pedepsei. Lumina lui Dumnezeu va urma pedepsei. Trebuie
så ne temem de Dumnezeul nostru. Prin mustrarea µi judecata fåcute de cei care
slujesc în Adunare ajungi sau så vezi lumina, sau så suferi pedeapsa fizicå, astfel
ca, din zi în zi, så devii tot mai mult asemenea lui Cristos µi så-L slåveµti pe El
într-o måsurå tot mai mare.

Fie ca Domnul så ne facå parte tuturor de judecata fundamentalå, pentru ca
så putem påzi zilnic judecåøile Lui.


